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Regionstyrelsen

Återrapportering Räddningstjänsten
Förslag till beslut




Informationen mottages.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera förslag
på åtgärder för att utveckla och bedriva Räddningstjänstens verksamhet
inom beslutad budgetram. Återrapportering sker till budgetavstämning
2022.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten fick i samband med
godkännande av delårsrapport 1 i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde
den 31 augusti 2022 återkomma med ytterligare fördjupad analys och åtgärder
som ger möjlighet att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram 2022.
(RS 2022-05-24, § 143)
En analys av budgetram och förhållanden mellan personalkostnader och övriga
kostnader beskrivs i rapporten. I genomlysningen tas hänsyn till den numerär
och beredskap som beskrivs i räddningstjänstens handlingsprogram.
2015 var det senaste året räddningstjänsten hade en ekonomi i balans utan
jämförelsestörande poster. 2016 var det intäkterna stora med anledning av en
brand i Vänge.
Budgetramen har inte förändrats nämnvärt mycket under åren 2016-2021.
Mellan 2016 och 2021 har en ökning av ramen varit 1,1 mkr. 2016 och 2020 års
budgetramar i kronor var ungefär lika stora.
Budgeterade personalkostnader har mellan 2016-2021 ökat med 6,8 mkr.
Utfallet för personalkostnaderna har överskridit budgeterad nivå sedan 2015.
Eftersom personalkostnaderna tagit en större andel av den totala budgeten har
övriga kostnader budgeterats för lågt för att uppnå en budget i balans. Budget
för övriga kostnader har sjunkit över åren 2016-2021 från 34 % till 24 %
medan utfallet har varit ganska konstant, 31-34 %.
Sammantaget påverkas analysen av att räddningstjänsten tillhört olika nämnder
samt haft olika handlingsprogram med skilda ambitionsnivåer under denna
tidsperiod. Dock finns ett behov att justera budget efter handlingsprogrammet
som styr beredskapsnivån för räddningstjänsten på Region Gotland.
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1 Sammanfattning
En analys av budgetram och förhållanden mellan personalkostnader och övriga kostnader
beskrivs i denna rapport mestadels i tabellformat och punktform med särskilda händelser. I
nedanstående redovisning tas hänsyn till den numerär och beredskap som beskrivs i
räddningstjänstens beslutade handlingsprogram.
2015 var det senaste året räddningstjänsten hade en ekonomi i balans utan
jämförelsestörande poster. 2016 var intäkterna stora med anledning av en brand i Vänge
och det statsbidrag som Regionen erhöll för detta uppgick till 5,7 mnkr.
Budgetramen har inte förändrats nämnvärt under åren 2016-2021. Mellan 2016 och 2021
har en ökning av ramen varit 1,1 mkr. 2016 och 2020 års budgetramar i kronor var ungefär
lika stora.
Budgeterade personalkostnader har mellan 2016-2021 ökat med 6,8 mkr. Utfallet för
personalkostnaderna har överskridit budgeterad nivå varje år sedan 2015.
Eftersom personalkostnaderna tagit en större andel av den totala budgeten har övriga
kostnader budgeterats för lågt för att uppnå en budget i balans. Budget för övriga
kostnader har sjunkit över åren 2016-2021 från 34 % till 24 % medan utfallet har varit
ganska konstant, 31-34 %.



2017 var utfallet för övriga kostnader i nivå med budget -91 tkr.
2021 var utfallet för övriga kostnader -5,4 mnkr över budgeterad nivå
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Sammantaget påverkas den ekonomiska analysen av att räddningstjänsten tillhört olika
nämnder samt haft olika handlingsprogram med skilda ambitionsnivåer under denna
tidsperiod. Dock finns ett behov att justera budget efter det nya handlingsprogrammet som
styr beredskapsnivån för räddningstjänsten på Region Gotland.
2 Historisk utveckling av räddningstjänsten
Historik om beredskap och bemanning

2013




Ett nytt handlingsprogram antogs av regionfullmäktige i december 2013, vilket
medförde stora förändringar i heltidsorganisationen. Visby RiB styrka
(räddningstjänstpersonal i beredskap) ersattes med ökad bemanning på heltiden.
Tre brandstationer var i behov av lokalanpassningar och vidare tillkom justeringar i
fordonsplanen.
I SKL:s öppna jämförelser av kostnaden, kronor/invånare för räddningstjänstverksamheten låg Gotland lägre än medeltalet för kommunerna i riket, 824
kr/invånare mot 927 kr/invånare för riket.

2014-2015



I budget 2014 och 2015 anslogs resurser för att genomföra inriktningen i det nya
handlingsprogrammet, bland annat till rekrytering, intern utbildning och till
omställningskostnader.
2015 var ekonomin justerad för att vara i balans vid ett normalår. Under 2015
synliggörs behovet av verksamhetsanpassningar av befintliga lokaler eftersom
kvinnor rekryteras.

2016-2017






2016 erhöll räddningstjänsten statsbidrag för branden i Vänge med 5,7 mnkr.
Utfallet gällande driftkostnaderna ökade inte i samma storlek.
2016 bemannas Slite och Hemse med heltidsanställda på grund av brist på RiB
anställd personal. I Slite med två heltidstjänster dygnet runt och i Hemse med två
heltidstjänster dagtid.
Under 2016 beslutas om att införa fristående yttre befäl på heltidsstationen i Visby
enligt handlingsprogrammet. Detta medförde en ökad kostnad för bland annat
kommunikationsutrustning och fordon.
Beredskapen vid Visbystationen anpassas till handlingsprogrammet och är dygnet
runt fem brandmän, en styrkeledare och ett yttre befäl. Brandberedskapen utökas i
och med detta från sex till sju personer i tjänst dygnet runt.
Under 2017 avvecklas heltiden i Hemse men kvarstår i Slite med två personer,
samma bemanning som idag.
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2018-2021





2020 flyttas ansvaret för räddningstjänsten i sin helhet till regionstyrelsen d.v.s. både
skadeavhjälpande och förebyggande verksamhet.
Särskilda lönesatsningar gällande brandmän genomfördes under 2020 och 2021.
2020 balanseras budget med högre budgeterade intäkter.
2021 balanseras budget med lägre budgeterade kostnader bland annat
fastighetskostnader (3 800 tkr), obligatoriska hälsoundersökningar (460 tkr) och
utbildningskostnader.

3 Framtidsanalys
3.1 Rekrytering RiB

I Region Gotland har rekrytering av RiB personal (räddningstjänstpersonal i beredskap)
fungerat bra förutom i Slite där bemanningen har behövts förstärkas av heltidspersonal.
Rekryteringsinsatser har gjorts i omgångar, arbetet med rekryteringen fortsätter och
förväntas vara löst under 2023. Det är den enskilt största posten som påverkar resultatet
negativt.
3.2 Övertidsuttag

Övertidsuttaget inom räddningstjänsten är stort. Det har varit särskilt märkbart under
pandemin. En orsak är de regler som har gällt vid misstänkt smitta, smitta i familjen och
eventuell påverkan på lungorna efter egen sjukdom. Dock finns det möjligheter att minska
övertidsuttaget då all övertid inte kan kopplas till sjukdom eller semester. En viss
övertalighet/överanställning är nödvändig vad det gäller tjänstgörande brandmän eftersom
Gotland behöver klara sin beredskap utan hjälp från angränsande kommuner. I dagsläget
ter sig bemanningen av utryckande personal i lägsta laget.
3.3 Stödfunktioner

Verksamhetens stödfunktioner behöver ses över för att säkerställa att den är rätt anpassad
till Gotlands storlek och förutsättningar.
3.4 Självfinansiering

Räddningstjänstens självfinansieringsgrad borde kunna höjas genom ökade intäkter
exempelvis från tillsyn, utbildningar inom brandskydd m.m. Vidare kan
brandskyddsutbildning av Region Gotlands anställda genomföras.
3.5 Vattendykning

Det finns inget lagkrav på att räddningstjänsten ska ha vattendykare i tjänst, dock har
Region Gotland den ambitionsnivån. Det är beskrivet i handlingsprogrammet för
räddningstjänsten. Detta påverkar dock inte antalet anställda då kompetensen finns inom
ordinarie personal men kräver omfattande utbildning och specialutrustning.
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3.6 Avskrivningstid av fordon

En kortare analys av avskrivningstider har genomförts. Det kan konstateras att
avskrivningstiden för tunga fordon är för lång. Idag är avskrivningstiden 25 år vilket inte är
försvarbart då dessa fordon idag har så mycket teknik som inte har ett ekonomiskt värde
som motsvarar avskrivningstiden. Rådet är att korta ner avskrivningstiden till 20 år när det
gäller nyanskaffning av denna fordonstyp. Detta kommer medföra en dyrare
kapitalkostnad. Avskrivningstiden ändrades 2018 från 20 år till 25 år.
3.7 Återuppbyggnad av totalförsvar och civilt försvar.

Till följd av den tragiska utvecklingen i Ukraina ökar kraven på återbyggnad av
totalförsvarsförmågan i alla kommuner. Gotland behöver tack vare sitt strategiskt utsatta
läge ligga i framkant av denna planering och återuppbyggnad. En stor del av detta arbete
kommer att beröra och utföras av räddningstjänsten.
4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Budgetram 2016-2021

2015 var det senaste året räddningstjänsten hade en ekonomi i balans utan
jämförelsestörande poster. 2016 var intäkterna stora med anledning av en brand i Vänge.
Det statsbidrag som Regionen erhöll för denna händelse uppgick till 5,7 mnkr.
I tabellen nedan visas budgetramen och dess utveckling mellan åren 2016-2021. Ramen
2016 är ungefär av samma storlek som år 2020. Siffrorna avser både skadeavhjälpande och
förebyggande verksamhet.
År
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Budgetram
54 394
55 011
53 609
54 215
54 493
55 484

% förändring
3,4 %
1,1 %
-2,5 %
1,1 %
0,5 %
1,8 %

Budgetavvikelse per år
355
-2 933
-2 689
-2 161
-4 718
-6 537
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4.2 Budgeterade Intäkter och utfall 2016-2021

2016 erhöll räddningstjänsten statsbidrag för branden i Vänge m 5,7 mnkr.
2020-2021 erhöll räddningstjänsten statsbidrag för sjuklönekostnader på grund av covid.
2021 blev intäkterna större än förväntat gällande automatlarm och automatlarmsavtal.
ÅR
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Budget intäkter Utfall intäkter
2 315
7 980
2 273
2 307
2 321
3 902
2 391
3 442
6 096
3 937
4 028
4 502

Budgetavvikelse
5 665
34
1 581
1 051
-2 159
474

4.3 Budgeterade personalkostnader och utfall 2016-2021

Nedan redovisas hur stor andelen personalkostnader är av budgetramen. Vad det gäller
utfallet av personalkostnader var det i balans senast 2015. Personalkostnaderna blir en
större del av den totala ramen vilket medför att utrymmet för övriga kostnader blir mindre.
I tabellen nedan redovisas budget, utfall och hur stor del av ramen som utgörs av utfall
personalkostnader.
ÅR
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Budgetram
54 394
55 011
53 609
54 215
54 493
55 484

Budgeterade
Utfall
Andel av
personalkostnader personalkostnader budgetram %
39 488
39 976
73 %
39 482
42 276
77 %
40 816
42 894
80 %
41 064
42 575
79 %
44 230
44 873
82 %
46 257
47 902
86 %

4.4 Budgeterade övriga kostnader och utfall

Övriga kostnader har varit ungefär lika stort i procent och i kronor mellan åren 2017-2021
trots att priserna har ökat. Detta har medfört att utrymmet utöver personalkostnader är för
lågt för att driva utveckling.
2016 är det branden i Vänge som gör att utfallet är extra högt gällande övriga kostnader.
ÅR
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Budgetram
54 394
55 011
53 609
54 215
54 493
55 484

Budgeterade
övriga kostnader
17 311
17 932
15 144
15 542
16 359
13 260

Utfall övriga
Andel av
kostnader
budgetram %
22 185
41 %
18 023
33 %
17 306
32 %
17 064
31 %
18 274
34 %
18 621
34 %
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

RS AU § 155

Protokoll
Sida 5 (46)

Återrapportering Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/491
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

x
x

Informationen mottages.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera förslag
på åtgärder för att utveckla och bedriva Räddningstjänstens verksamhet
inom beslutad budgetram. Återrapportering sker till budgetavstämning
2022.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten fick i samband med
godkännande av delårsrapport 1 i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde
den 31 augusti 2022 återkomma med ytterligare fördjupad analys och åtgärder
som ger möjlighet att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram 2022.
(RS 2022-05-24, § 143).
En analys av budgetram och förhållanden mellan personalkostnader och övriga
kostnader beskrivs i rapporten. I genomlysningen tas hänsyn till den numerär
och beredskap som beskrivs i räddningstjänstens handlingsprogram.
2015 var det senaste året räddningstjänsten hade en ekonomi i balans utan
jämförelsestörande poster. 2016 var intäkterna stora med anledning av en
brand i Vänge.
Budgetramen har inte förändrats nämnvärt under åren 2016-2021. Mellan 2016
och 2021 har en ökning av ramen varit 1,1 mkr. 2016 och 2020 års
budgetramar i kronor var ungefär lika stora.
Budgeterade personalkostnader har mellan 2016-2021 ökat med 6,8 mkr.
Utfallet för personalkostnaderna har överskridit budgeterad nivå sedan 2015.
Eftersom personalkostnaderna tagit en större andel av den totala budgeten har
övriga kostnader budgeterats för lågt för att uppnå en budget i balans. Budget
för övriga kostnader har sjunkit över åren 2016-2021 från 34 % till 24 %
medan utfallet har varit ganska konstant, 31-34 %.
Sammantaget påverkas analysen av att räddningstjänsten tillhört olika nämnder
samt haft olika handlingsprogram med skilda ambitionsnivåer under denna
tidsperiod. Dock finns ett behov att justera budget efter handlingsprogrammet
som styr beredskapsnivån för räddningstjänsten på Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras kort av Peter Lindvall, regiondirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

Arbetsutskottet informeras att de på regionstyrelsens sammanträde kommer få
ta del av en utförligare presentation av rapporten.
Eva Nypelius (C) begär med instämmande från Saga Carlgren (V) en
komplettering av beslutsunderlaget eftersom inga åtgärder presenteras för att
bedriva verksamhet inom beslutad budgetram. Återrapportering skall ske till
budgetavstämningen i oktober.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Genomlysning 2022
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-05

Digital justering

Protokoll
Sida 6 (46)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Helena Andersson, ekostrateg

Ärende RS 2022/840
Datum 22 augusti 2022
Sida 1 (4)

Mottagare
Regionstyrelsen

Ansökan om stöd för LONA Lokal naturvård
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att



Ansökan inges till länsstyrelsen i Gotlands län före 1 september.
Beslutet förklaras omedelbart justerat

Sammanfattning

Denna LONA-ansökan gäller en extra utlysning av LONA-medel. Naturvårds
och informationsprojekt kan beviljas 50 %, våtmarksprojekt upp till 90 % i
LONA-stöd. Projekt kan pågå i upp till fyra år. Ansökningarna är:
Projektnamn
Informationsskylt vid Dalhemsån
Mångfald i vatten
Bro mellan strandängar vid Valleviken
Mångfaldens våtmark vid Suderbyns ekoby
Summa

Total budget Sökt bidrag
76 000 kr
38 000 kr
5 100 000 kr 4 010 000 kr
13 500 kr
12 000 kr
800 000 kr
719 000 kr
5 989 500 kr 4 779 000 kr

50%
79%
89%
90%
80%

Informationsskyltar vid Dalhemsån - Dalhems sockenförening ansöker om
bidrag för att informera om naturvärdena vid vandringsleden längs Dalhemsån.
Mångfald i vatten - Sportfiskarna på Gotland ansöker om LONA
Våtmarksstöd, bidrag, för att inom avrinningsområdet Idån/Varbosån ta ett
helhetsgrepp inom avrinningsområdet och involvera föreningar och markägare
m.fl. inom sju socknar för att utveckla, förbereda, förankra och delvis
genomföra restaureringsåtgärder för våtmarker och vattendrag i området.
Bro mellan strandängar - Rädda Valleviken ansöker om en komplettering i
ett nyss slutrapporterat projekt, Kossor på stranden i Valleviken.
Mångfaldens våtmark vid Suderbyns ekoby - Våtmarksbygge på ekobyn,
enligt underlag tidigare samrått med länsstyrelsen.
Alla ansökningarna har i ett tidigt skede samråtts med länsstyrelsen och
förhandsbedömning fortsätter under augusti, men länsstyrelsen kommer först
efter att regionen lämnat in en komplett ansökan att göra slutlig bedömning.
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Ärendebeskrivning

Ansökningarna till LONA hanteras via Naturvårdsverkets särskilda webbplats
https://lona.naturvardsverket.se/, där finns de fullständiga ansökningarna till
projekten ovan samt redovisningar av pågående och genomförda projekt.
Enbart kommuner kan söka LONA-stödet, men ideella organisationer och
andra icke vinstdrivande organisationer kan få söka LONA-stöd genom
kommunerna. Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
och Naturvårdverkets ”Vägledning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt”
styr hur arbetet med LONA utformas. Vanligtvis ges ett utlysningstillfälle i
slutet av varje år, men i år görs denna extra utlysning, i de län där det finns
tillgängliga medel. Denna ansökan innehåller en åtgärd, Mångfald i Vatten, som
överstiger givna delegationsramar och gör att det är regionstyrelsen som måste
fatta beslut om att lämna in förslaget till denna ansökan.






Åtgärden Mångfald i Vatten som omfattar 5,1 mnkr är den största
åtgärden i denna ansökan och planeras pågå i fyra år. Åtgärden har
medfinansiering från WWF.
Åtgärden Informationsskyltar vid Dalhemsån vid vandringsleden längs ån är
en informationsåtgärd på75 tkr helt enligt LONA-stödets ursprungliga
intentioner, den beräknas i huvudsak pågå i vinter.
Åtgärden Bro mellan strandängar i Valleviken kan komma att infogas i det
nyss avslutade strandröjningsprojektet i området, annars är förslaget
denna nya åtgärd, på bara 15 tkr, genomförs i höst/vinter.
Åtgärden Mångfaldens våtmark vid Suderbyns ekoby ska bidra till områdets
biodiversitet och vattenhållande förmåga. Omfattning 800 tkr,
genomförs på tre år.
Ett par projekt, vars ansökningar inte är klara, har flyttas till startår
2023.

Ändring efter RSAU
 Föreningen Aquabrava har ett LONA-projekt året ut, för att ta fram
underlag till kommande ansökningar. Ett försök gjordes att få med
dessa i denna utlysning. Men det behövs ytterligare komplettering. De
är därför flyttade till nästa ansökningstillfälle, 1 december.
Pågående LONA-projekt på Gotland redovisas i tabell nedan, enligt status i
LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats, där bl a utbetalningar senare
än februari 2022 inte syns.
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Pågående och nyss slutredovisade LONA-projekt på Gotland har sammantaget
ett beviljat stöd på cirka nio miljoner kronor, varav cirka hälften hittills är
upparbetat och rekvirerat av projekten..
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de statliga LONA-medlen, som
ger möjlighet till att tillgängliggöra natur och till rena naturvårdsinsatser, bör
kunna utnyttjas även på Gotland. Därför är förslaget att även vid detta
ansökningstillfälle lämna in en ansökan.
Regionstyrelseförvaltningen har efter arbetsutskottet den 17 augusti justerat i
tjänsteskrivelsen, se ärendebeskrivning.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Under projekttiden är regionen juridiskt ansvarig för projekten gentemot
länsstyrelsen. Då flera projekt kräver tillstånd från länsstyrelsen, t ex för
arbeten inom skyddade områden, men måste sökas av de aktörer som är
initiativtagare, genomförare och förvaltare av projekten, alternativt av berörda
markägare, så måste detta tydligt framgå av avtal som upprättas mellan
regionen och berörda aktörer och reglerar roller och ansvar under projekttiden.
2. Ekonomiskt perspektiv

Under projekttiden är regionen ekonomiskt ansvarig för projekten gentemot
länsstyrelsen. Projektmedel utbetalas från länsstyrelsen till regionen och mot
rekvisition i efterskott från regionen till projekten.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att formerna för LONA-stödet saknar tydligt barnperspektiv.
Åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för alla människor är i
fokus för LONA-stödet, inklusive att stödja projekt som gynnar friluftsliv. I
denna ansökan saknas projekt som enkom riktas till barn- och unga, i
Sportfiskarnas projekt ingår särskilda aktiviteter för barn- och unga. Bland
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pågående projekt är ”Skolbäcken” till för skolbarn och bland tidigare projekt
finns sådana med koppling till skolors och förskolors närmiljöer.
4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är som ovan att formerna för LONA-stödet saknar tydligt
jämställdhetsperspektiv. I de olika grupper som är initiativtagare till projekten i
denna ansökan är både kvinnor och män engagerade. Sportfiskarnas
organisation består oftast av enbart män, men är öppen för alla och ordnar
även särskilda aktiviteter, t ex sommarlovsfiske, riktade till barn.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är densamma som för tidigare ansökningar. På Gotland är
naturvårds- och våtmarksprojekten inom LONA av geografiska skäl främst
landsbygdsprojekt, men även i Visby, Slite och Klinte finns pågående eller
nyligen genomförda LONA-projekt. LONA har dock inget särskilt fokus på
landsbygd, utan tvärtom prioriteras att bevara och utveckla tätortsnära natur,
för att göra naturområden tillgängliga för så många som möjligt.
6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att det statliga stödet till Naturvård och Vattenprojekt som
LONA erbjuder är ett värdefullt tillskott särskilt för det ideella
naturvårdsarbetet, det skulle också kunna sökas i högre grad av regionens
förvaltningar, för eget naturvårdsarbete, men kräver då 50 % medfinans,
genom eget arbete eller kontantinsats, vilket är ett hinder.

Beslutsunderlag
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-22
Utkast till ansökningar, pdf, daterad 2022-08-22

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen
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Projekt: Informationsskylt vid Dalhemsån
Län

Kommun

Gotlands län

Gotland

Kommunens projektansvarige
Kommunens projektansvarige

Enhet/förvaltning

Helena Andersson

Regionstyrelseförvaltningen

Postadress

Postnr Postort

Region Gotland, Visborgsallén 19

62181 Visby

Telefon

Mobil

0498- 26 92 12

070-447 67 72

E-post

Postgiro/Bankgiro

helena.andersson@gotland.se

Bg 339-8328

Organisationsnummer

Betalningsreferens

212000-0803

ZZ6080. projekt 48049

Övriga kontaktpersoner
Namn, organisation

Namn, kontaktperson

Dalhem Sockenförening

Fredrik Gandarve

Typ av organisation
Ideell organisation
Postadress

Postnr Postort

c/o Pettersson, Dalhem Kaungs 524

62256 Dalhem

Telefon

Mobil

073-1816790

073-1816790

E-post

Organisationsnummer

fredrik@gandarve.se

834001-2312
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Namn, organisation

Namn, kontaktperson

Dalhem Sockenförening

Björn Ahlsén

RS 2022 / 840

Typ av organisation
Ideell organisation
Postadress

Postnr Postort

Dalhem Räkarve 517

62256 Dalhem

Telefon

Mobil

0720-425286

0720-425286

E-post

Organisationsnummer

bjorn.ahlsen@gmail.com

834001-2312
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Projektbeskrivning
Projektnummer

22178771

Status

Arbetsversion

Projektets startår

Projektstart

Projektslut

Prio

2022

2022-10-01

2024-12-31

1

Tätortsnära

Kmn diarienummer

Lst diarienummer

Projektet drivs av

Projektet är ej tätortsnära RS 2022/840

-

Ideell förening

Inkommet Lst

Senaste Statusändring

Gott exempel

Projektets tema

-

2022-06-23 Arbetsversion Nej

Övrigt

Sammanfattning
I detta projekt ska Dalhem Sockenförening framställa och sätta upp informationstavlor om natur- och
kulturvärden i anslutning till en av föreningen anlagd vandringsled/naturstig längs Dalhemsån.
Syfte
Syftet med informationstavlorna är att informera om de värden som finns efter ån och att skapa intresse för
och större kunskap om flora och fauna och även det kulturarv som finns i och kring Dalhemsån. Vi vill
berätta om åns och områdets naturvärden och om det naturvårdsarbete som föreningen utfört och utför och
därigenom, som en folkbildande insats, berika upplevelsen av en vandring runt vandringsleden.
Bakgrund
Vandringsleden kring Dalhemsåns sträckning anlades 1996-97 och underhålls på ideell basis av medlemmar
i Dalhems sockenförening. Leder sträcker sig 2,2 km på båda sidor längs ån, från Slitegårds kvarn till
Hästsund och utnyttjas flitigt för rekreation, naturupplevelser och gemenskap. Området har årligen har
tusentals besökare. Byggnationer som utförts är två större broar, ett flertal spänger, ett antal sittbänkar och
två rastplatser med sittmöbler och grillplatser samt ett dass. Det årliga underhållet består i röjning av sly och
stormfällen, oljning av broar, spänger och sittmöbler samt vård och grusning av stigarna.
Området har även en intressant industriell historia. Här har funnits ett stort antal vattenkvarnar varav endast
en, Slitegårds kvarn, finns bevarad.
Informationen till besökare om åns värden och om markerna kring den alltmer besökta och uppskattade
vandringsleden är dock i stort sett obefintlig. Föreningen har länge velat förbättra informationen om
områdets flora, fauna och dess industriella historia till besökaren och har nu startat en studiecirkel med målet
att samla in fakta, berättelser och bilder till en informationsskylt vid ledens startpunkt och till ett antal
mindre skyltar med fördjupande information om olika företeelser efter vandringsleden..
Lokala aktörer
Dalhems Sockenförening och i synnerhet dess medlemmar i en särskild å-grupp samt sex berörda vidtalade
markägare. Region Gotland äger marken vid start och P-plats.
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Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
Genom projektet berikas och fördjupas upplevelsen för de många besökarna till vandringsleden kring
Dalhemsån. Områdets naturvärden och vattenkvarnens historia belyses liksom frågan om vårt vatten och
dess betydelse för såväl naturvärden och livsmiljöer för flora och fauna som för jordbruket och för vår
tillgång till färskvatten.
Föreningens eget konkreta naturvårdsarbete, förutom arbetet med vandringsleden och dess omgivande
marker i samverkan med markägarna, har bestått i uppsättning av ett stort antal fågelholkar och, i samarbete
med föreningen Sportfiskarna, anläggning av lekbottnar för havsöring.
Projektets långsiktiga effekter
Högre kunskap hos allmänheten gällande områdets naturvärden och dess historia. Ökat fysiskt och psykiskt
välmående hos de frilufts- och naturälskande besökarna.
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Åtgärder och kostnader i projektet
Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

1

2022-10-01

2022-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

76 000 kr

38 000 kr

33 000 kr

Åtgärdskategori
01 - Kunskapsuppbyggnad
som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande
friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

03 - Sammanställning av befintligt underlag

7

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

08 - Levande sjöar och
vattendrag

01 - Sjö och rinnande
vatten

11 - Övrigt

03 - Människa/Friluftsliv

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

4 - Tillgång till natur för friluftsliv

03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Som ett komplement till den större allmänna informationstavlan vid ledens början ska 6 mindre skyltar tas
fram med fördjupad information om ett antal naturföreteelser: vildbin och pollinering, myrornas liv, några
växtarter i området, Gotlands vattenbrist och den i ån lekande havsöringen.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Nyttjanderättsavtal ska upprättas med markägare. Föreningen kommer att, liksom idag, ansvara för skötsel
och underhåll av informationstavlan samt lägga upp motsvarande information och även fördjupande
information på föreningens hemsida.2000 beräknat antal besökare/år nås av informationen.
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Summering åtgärder
Åtgärdsnummer

Total kostnad

1
Summa

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

76 000 kr

38 000 kr

33 000 kr

76 000 kr

38 000 kr

33 000 kr

Önskad utbetalningstakt
År

Belopp
2022

28 500 kr

2023

9 500 kr

2024

0 kr

2025

0 kr

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?
Nej
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Projekt: Mångfald i vatten
Län

Kommun

Gotlands län

Gotland

Kommunens projektansvarige
Kommunens projektansvarige

Enhet/förvaltning

Helena Andersson

Avd reg utv, RSF

Postadress

Postnr Postort

Region Gotland, Visborgsallén 19

62181 Visby

Telefon

Mobil

0498- 26 92 12

070-447 67 72

E-post

Postgiro/Bankgiro

helena.andersson@gotland.se

Bg 339-8328

Organisationsnummer

Betalningsreferens

212000-0803

ZZ6079, projekt 48163

Övriga kontaktpersoner
Namn, organisation

Namn, kontaktperson

Sportfiskarna

Lars Vallin

Typ av organisation
Ideell organisation
Postadress

Postnr Postort

Kopparsviksgatan 9

62158 Visby

Telefon

Mobil

0722-08 70 11

0722-08 70 11

E-post

Organisationsnummer

lars.vallin@sportfiskarna.se

802004-4288
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Projektbeskrivning
Projektnummer

22178800

Status

Arbetsversion

Projektets startår

Projektstart

Projektslut

Prio

2022

2022-10-01

2026-09-30

2

Tätortsnära

Kmn diarienummer

Lst diarienummer

Projektet drivs av

Projektet är ej tätortsnära RS 2022/840

-

Ideell förening

Inkommet Lst

Senaste Statusändring

Gott exempel

Projektets tema

-

-

Nej

Övrigt

Sammanfattning
Projektet är en kombination av olika aktiviteter för att inspirera till genomförande av ett antal konkreta
åtgärder för en bättre vattenmiljö. Goda exempel som våtmarker, funktionella svämplan, återmeandring och
liknande ska belysa olika möjligheter till restaureringsåtgärder i vatten. Projektet omfattar fyra år, från
kvartal 4 2022 t o m kvartal 3 2026. De aktiviteter som planeras är tänkta att genomföras i samarbete och i
samverkan med i första hand de hembygdsföreningar och andra relevanta organisationer som är knutna till
socknar inom Idån/Varbosåns avrinningsområden, två vattendrag som är förbundna med varandra genom en
så kallad bifurkation. I både Idån och Varbosån finns många tecken på mänsklig påverkan, bland annat i
form av dikning, rätning och vandringshinder och det morfologiska tillståndet i Idån klassificeras som
otillfredsställande i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Ca 75% av sträckan är exempelvis påverkad
av rätning, grävning eller fördjupning och strukturer som bidrar till att behålla vatten i landskapet, som
våtmarker, meandrande vattendrag och funktionella kantzoner med god beskuggning, är sällsynta.
En rad olika aktiviteter planeras inom projektet där vi kommer vända oss till allmänhet på landsbygden i de
områden som är belägna inom Idåns och Varbosåns avrinningsområde. Inspirationsträffar ska kombineras
med praktiska aktiviteter som exempelvis pedagogiska vattenvandringar och inventeringar i strömmande
vatten. Aktiviteterna genomförs för att höja kunskapsnivån om våra vattenmiljöer, som förberedelser för att i
ytterligare steg underlätta genomförandet av olika restaureringsåtgärder inom ramen för projektet. Även
barn och unga ska genom olika aktiviteter involveras i projektet för att bredda kunskaperna om de
ekosystemtjänster friska vatten kan ge oss och för att få ytterligare spridning och inspiration till
genomförande av åtgärder.
Den vision och den förhoppning vi har med projektet är att öka kunskaperna och stärka medvetenheten hos
en bredare allmänhet om skillnaden mellan påverkade och opåverkade vattenmiljöer och de konsekvenser
olika former av mänskliga ingrepp kan få. Genom en djupare kunskap hoppas vi också kunna väcka intresset
och engagemanget hos fler, som ringar på vattnet för hur påverkade vatten kan restaureras för en friskare
vattenmiljö. Inspirationsarbetet ska ses om förberedelser för åtgärder inom projektet men också som
förberedelser för genomförande av åtgärder på längre sikt.
Syfte
Det finns två övergripande syften med projektet; (i) att öka kunskapen om våra vattenmiljöer och därmed
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stärka intresset hos allmänhet på landsbygden för att genomföra åtgärder i vatten som bidrar till att i högre
omfattning än idag behålla vatten i landskapet, och till en högre biologisk mångfald, (ii) att genomföra ett
antal konkreta restaureringsåtgärder där aktiviteterna i punkten ovan ska tjäna som inspirations- och
förberedelsearbete.
Målet med projektet är att kunskaperna har ökat, att intresse har väckts och att ett antal åtgärder som ska
vara tillgängliga för allmänhet att se och uppleva också har genomförts. Genom att involvera barn och unga
i olika pedagogiska insatser hoppas vi också kunna öka kunskaperna och intresset för livet under ytan hos
denna viktiga målgrupp. Barnens berättelser för sina föräldrar om vad de upplevt ger ytterligare spridning
och inspiration för det vi önskar uppnå och syftar till att förbereda och att underlätta genomförandet av
åtgärder.
Ett långsiktigt mål är att projektet och mobiliseringen också bidrar till egna framtida initiativ från
lokalbefolkning i området.
Bakgrund
Vatten, vatten, bara vanligt vatten…så lyder refrängen i Lennart Hellsings text i barnvisan från sent 1950tal. ”Bara vanligt vatten” ja, i vårt land och i vår del av världen har vi kunnat leva efter mottot att vatten
också ”bara finns”, och att vatten är en tillgång som kan nyttjas och utnyttjas i stort sett helt utan
begränsningar.
”Vattenbrist” är dock ett begrepp som numer finns på allas läppar och diskussionerna tog fart på allvar efter
den soliga och varma sommaren 2018. I större delen av Götaland och Svealand var det den varmaste
sommaren som uppmätts. Det var även en av de tio soligaste somrarna som registrerats och förutom i delar
av norra Norrland var den i allmänhet torr. Bland annat fick delar av Blekinge och Öland mindre än hälften
av den normala nederbörden, och Gotland var inget undantag. Torka och vattenbrist under de senaste åren
har satt ordentlig fart på debatten för hur vi kan lösa våra egna behov av vatten. Grundvattennivåer långt
under det normala och bevattningsförbud på hela Gotland under sommaren är numera mer en regel än en
enskild företeelse, och vattenfrågan hamnar högt på den politiska agendan.
Även om vår egen tillgång på vatten först på senare tid blivit ett väl diskuterat ämne är vattenbrist egentligen
inget nytt i södra delarna av landet. Konsekvenserna av detta ser vi bland annat regelbundet genom torrlagda
vattendrag med störd hydrologi, där organismsamhället utsätts för svåra prövningar. Men fokus i
vattendebatten handlar inte i första hand om fiskars, fåglars, groddjurs eller insekters överlevnad. Fokus är i
stället riktat i stort sett uteslutande mot de konsekvenser vattenbristen får för vårt eget nyttjande. Det här
projektet är i första hand inriktat mot de ekologiska konsekvenserna av torka och hur vi kan begränsa dem,
genom åtgärder för mångfald i vatten.
Lokala aktörer
Sportfiskarna driver projektet från regionkontoret i Visby. Olika föreningar, i första hand sockenföreningar i
Stenkumla, Träkumla, Mästerby, Sanda, Eskelhem, Västergarn och Tofta, kommer bjudas in till deltagande i
projektet.
Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
Genom att ett av projektets syften är att just stärka kunskaper och medvetenhet kring hur våra vattenmiljöer
LONA 2022 _ EXTRA ANSÖKNINGSTILLFÄLLE

Sida 3 av 15

HUVVUDDELARNA UR UTKAST TILL ANSÖKNINGAR

ARBETSHANDLING 22 AUGUSTI _ UTKAST TILL ANSÖKAN

RS 2022 / 840

har påverkats av människan och hur de kan återställas kommer projektet bidra till långsiktigt och varaktigt
naturvårdsarbete. Miljökvalitetsmål som berörs är bland annat de "Myllrande våtmarker", "Levande sjöar
och vattendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv".
Projektets långsiktiga effekter
Vi hoppas att projektet ska leda till högre kunskap och en större medvetenhet hos allmänheten om
betydelsen av friska vattenmiljöer, en medvetenhet som kan ge ringar på vattnet och leda vidare till
egeninitierade insatser och åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i vatten och till landskapets
förmåga att behålla vatten.
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Åtgärder och kostnader i projektet
Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

1

2022-10-01

2026-09-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

2 460 000 kr

2 460 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
08 - Våtmarksprojekt - förberedelsearbete
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

89 - Projektledning och administration

38

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

08 - Levande sjöar och
vattendrag

08 - Generell vatten

03 - Fiskar

01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

0 - Ej vald

11 - Upprätthållande av livscykler – tex lek- spel och
rastplatser

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Inspirationsträffar ska planeras och genomföras, och informationsmaterial ska tryckas. Även praktiska
moment som vattenvandringar, provfisken och inventeringar ingår. Aktiviteter för barn och unga är också
inkluderat. Åtgärder finns beskrivna i bilaga 1 under aktivitet 1,2, 4, 5, 6, 7 och 8 och syftar till att förbereda
och underlätta genomförandet av de konkreta åtgärder som ingår i projektet.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Resultatet av planerade aktiviteter för olika grupper ska resultera i kunskapshöjning, engagemang och
därigenom flera nya åtgärder initierade av allmänhet, markägare och organisationer i berörda
avrinningsområden, främst Idån/Varbosån.
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Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

2

2022-10-01

2026-09-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

1 090 000 kr

0 kr

0 kr

Åtgärdskategori
07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

79 - Skapa dammar/småvatten/våtmark

2

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

11 - Myllrande våtmarker

03c - Våtmark - Övriga
våtmarker

09 - Generell organismtyp 01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

0 - Ej vald

11 - Upprätthållande av livscykler – tex lek- spel och
rastplatser

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Åtgärden innebär anläggande av 1-2 våtmarker genom medfinansiering från världsnaturfonden, WWF.
Åtgärden finns ytterligare beskriven i bilaga 1 under aktivitet 3.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Berörda markägare blir framtida förvaltare av våtmarken om inte annan överenskommelse görs inom
projektet. Skötselavtal kan bli aktuellt.
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Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

3

2022-10-01

2026-09-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

1 550 000 kr

1 550 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

79 - Skapa dammar/småvatten/våtmark

4

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

08 - Levande sjöar och
vattendrag

01 - Sjö och rinnande
vatten

03 - Fiskar

01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

0 - Ej vald

11 - Upprätthållande av livscykler – tex lek- spel och
rastplatser

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Övriga åtgärder som ska tjäna som goda pedagogiska exempel på restaurering i vattenmiljöer, exempelvis
meandring, funktionella kantzoner och svämplan och biotopförbättrande åtgärder på hårdbottnar i
strömmande vatten. Åtgärderna ska vara tillgängliga för alla och finns ytterligare beskrivna under aktivitet 9
och 10 i bilaga 1.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Aktuell markägare blir förvaltare av objektet och fortsatt underhåll om inget annat överenskoms under
projekttiden. Skötselavtal kan bli aktuellt.
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Summering åtgärder
Åtgärdsnummer

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

1

2 460 000 kr

2 460 000 kr

0 kr

2

1 090 000 kr

0 kr

0 kr

3

1 550 000 kr

1 550 000 kr

0 kr

5 100 000 kr

4 010 000 kr

0 kr

Summa
Önskad utbetalningstakt
År

Belopp
2022

0 kr

2023

1 100 000 kr

2024

1 100 000 kr

2025

300 000 kr

2026

1 000 000 kr

2027

0 kr

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?
Nej
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Projekt: Bro mellan strandängar vid Valleviken
Län

Kommun

Gotlands län

Gotland

Kommunens projektansvarige
Kommunens projektansvarige

Enhet/förvaltning

Helena Andersson, ekostrateg

Regionstyrelseförv, Samhällsbyggnadsenheten

Postadress

Postnr Postort

Region Gotland, Visborgsallén 19

62181 Visby

Telefon

Mobil

0498-269212

070-4476772

E-post

Postgiro/Bankgiro

helena.andersson@gotland.se

Bg 339-8328

Organisationsnummer

Betalningsreferens

212000-0803

ZZ6079, proj 48163, RS 2022-840

Övriga kontaktpersoner
Namn, organisation

Namn, kontaktperson

Föreningen Rädda Valleviken

Roland Wåts, kassör

Typ av organisation
Ideell organisation
Postadress

Postnr Postort

Rute Sofiero 133

62458 LÄRBRO

Telefon

Mobil

070-623 43 23

070-623 43 23

E-post

Organisationsnummer

roland.watz@telia.com

-
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Projektbeskrivning
Projektnummer

22178832

Status

Arbetsversion

Projektets startår

Projektstart

Projektslut

Prio

2022

2022-10-01

2024-11-01

3

Tätortsnära

Kmn diarienummer

Lst diarienummer

Projektet drivs av

Projektet är ej tätortsnära 2022/840

-

Ideell förening

Inkommet Lst

Senaste Statusändring

Gott exempel

Projektets tema

-

2022-07-22 Arbetsversion Nej

Övrigt

Sammanfattning
Anläggning av bro som övergång för betande djur, mellan två fållor på strandäng vid Valleviken.
Komplettering till tidigare nu avslutat LONA-projekt nr 18174872: ”Kossor på stranden inre Valleviken", på
fastigheten Rute S:3 som ägs av Valla-grannlagets samfällighetsförening.
Syfte
Förbättra och säkerställa resultatet av röjnings- och betesprojektet ovan.
Bakgrund
Samma som tidigare LONA projekt kossor på stranden: Den samfällighetsägda stranden hade vuxit igen och
behövde öppnas upp med röjning och bete för restaurera strandängen och samtidigt ge allmänheten tillträde
för friluftsliv. Där har föreningen Rädda Valleviken röjt och satt upp el hägn för två fållor vid stranden. Det
östra fållan har tillgång till bräckt havsvatten. Kossorna dricker 60 liter/d & djur. Den västra fållan har inte
tillgång till strand, utan vatten till betesdjuren där tillhandahålls av en grannfastighet som upplåter vatten till
föreningen Rädda Valleviken. Se bild. Det är tidskrävande och inte hållbart.
Lokala aktörer
Ideella föreningen Rädda Valleviken
Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
Betande kossor på strandängar bidrar till uppnå långsiktigt naturvårdande arbete.
Projektets långsiktiga effekter
Hålla strandängen öppen. Det har redan blivit en fantastisk fågelbiotop; många olika vadare bl a skärfläcka
och måsar bl a småtärna. Grå och ägretthäger.
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Åtgärder och kostnader i projektet
Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

1

2022-10-01

2022-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

13 500 kr

12 000 kr

1 500 kr

Åtgärdskategori
07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

86 - Övriga biotopförbättrande åtgärder

1

st

Huvudsakligt miljömål

Organismgrupp

Inriktning

Naturtyp

10 - Hav i balans samt
03b - Våtmark levande kust och skärgård Strandvåtmark

09 - Generell organismtyp 01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

0 - Ej vald

04 - Landskapskaraktär – natur och kulturarv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Föreningen gör anmälan om vattenverks. till Lst. Bro byggs över kanal mellan fållorna, ca 3 m bred & 6 m
lång. Rör i kanal. Sten ovanpå. Grusad yta. Räcken i impregnerat trä + elstängsel. Djuren går över bron och
trampar inte sönder kanalen. Betesdjuren kan röra sig fritt mellan fållorna och ha sin tillgång till dricksvatten
i Östersjön. Då behövs bara vattenautomat med brunnsvatten som reserv.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Ideella föreningen Rädda Valleviken sköter betesfållorna inklusive bron efter projekttidens slut.
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Summering åtgärder
Åtgärdsnummer

Total kostnad

1
Summa

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

13 500 kr

12 000 kr

1 500 kr

13 500 kr

12 000 kr

1 500 kr

Önskad utbetalningstakt
År

Belopp
2022

10 000 kr

2023

2 000 kr

2024

0 kr

2025

0 kr

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?
Nej
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Projekt: Mångfaldens våtmark vid Suderbyns ekoby
Län

Kommun

Gotlands län

Gotland

Kommunens projektansvarige
Kommunens projektansvarige

Enhet/förvaltning

Helena Andersson

Regionstyrelseförvaltningen

Postadress

Postnr Postort

Region Gotland, Visborgsallén 19

62181 Visby

Telefon

Mobil

0498- 26 92 12

070-447 67 72

E-post

Postgiro/Bankgiro

helena.andersson@gotland.se

Bg339-8328

Organisationsnummer

Betalningsreferens

212000-0803

ZZ6079, projekt 48163

Övriga kontaktpersoner
Namn, organisation

Namn, kontaktperson

RELEARN Suderbyn

Robert Hall

Typ av organisation
Ideell organisation
Postadress

Postnr Postort

Västerhejde Toftav 211

62199 Visby

Telefon

Mobil

076-2187369

076-2187369

E-post

Organisationsnummer

lystopad19@yahoo.se

802438-3765
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Projektbeskrivning
Projektnummer

23178801

Status

Arbetsversion

Projektets startår

Projektstart

Projektslut

Prio

2022

2022-12-01

2025-10-31

4

Tätortsnära

Kmn diarienummer

Lst diarienummer

Projektet drivs av

Projektet är ej tätortsnära RS 2022/840

-

Ideell förening

Inkommet Lst

Senaste Statusändring

Gott exempel

Projektets tema

-

2022-06-30 Arbetsversion Nej

Övrigt

Sammanfattning
Området är idag omgivet av artfattig, torrlagd och öppen åkermark och golfbana samt en skjutbana.
Satsningen skapar en artificiell men artrik livsmiljö som kan bistå funktionen av andra artrika oaser och
våtmarker i området. Projektet säkerställer en plats med tillgång till vatten året runt, som buffras av rik
vegetation och varierande landskap inslag till nytta för många arter.
Fysiska åtgärder för att främja biologisk mångfald är anläggande av ett dammkomplex med vidsträckta
strandlinjer för korta vistelser, parning, häckning och längre boende inom ett område på 100m x100m. Två
meters vattendjup i dammens djupare delar ska säkerställa att vattnet är tillgängligt året runt och att det finns
övervintringsmöjligheter för vattenlevande djur. Området kommer att planteras med olika växter och både
mark- och vattenmiljön ska utvecklas på ett lämpligt sätt för att höja naturvärdena i området. Miljöer för
insekter skapas och fågel- och fladdermusholkar sätts upp runt dammen.
Det anlagda dammkomplexet med sin öppna vattenyta, växtlighet och djurliv kommer också att erbjuda
friluftsmöjligheter för hälsa och för naturupplevelser med naturpedagogiskt syfte. Tillgängligheten för
människor att besöka området bör underlättas med vandringsleder och skyltning.
Syfte
Projektet syftar till att utveckla områdets värde för biologisk mångfald, naturupplevelser och miljöfostran
genom att:
skapa goda förutsättningar för skyddsvärda arter, främst fåglar, groddjur, kärlväxter, insekter och
fladdermöss.
öka våtmarksarealen i området för att gynna ekosystemet och gynna arter i allmänhet för en mer robust
biologisk mångfald av djur och växter.
förbättra grön infrastruktur i området genom att skapa en konstgjord miljö som ingår i ett större system av
hoppstenar så att arter kan röra sig genom landskapet och kolonisera nya livsmiljöer.
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Bakgrund
Fram till 2008 har området varit utarrenderat som åkermark. Under 2009 ändrade fastigheten tillsammans
med grannfastigheten inriktning och omfattande markarbeten gjordes för att skapa 4 dammar och 7
"solfällor", dvs 2m jordvallar formade som hästskor med öppning i söderläge för att skapa ett gynnsammare
mikroklimat. På grund av tunt jordtäcke var 3 av 4 dammar extremt grunda, ca 30 cm och torkade ut på
sommaren. Dessa grunda dammar låg inte i linje med den ursprungliga planen eller Länsstyrelsens beslut
2009 efter anmälan om vattenverksamhet. I augusti 2010 fördjupades damm 2 och i april 2019 fördjupades
damm 1 i ett sammanhängande dammkomplex på grannfastigheten. Att korrigera damm 3 och 4 i
dammkomplexet vid Västerhejde Suderbys 1:25 har av ekonomiska skäl inte kunnat prioriteras.
I december 2019 fick fastigheten en ny ägare. Socialt företag Suderbyn People-Care ek. för. har efter 4 års
arbete lyckats överlåta marken till stiftelsen Suderbyn Earth-Care som fastighetens nya ägare. Till skillnad
från kooperativet har stiftelsen ett tydligt uppdrag att vårda naturen och agera mer långsiktigt. Detta nya
syfte kom inte till uttryck förrän våren 2022, då stiftelsen kom överens med länsstyrelsen om att använda
marken strax väster om dammarna 3 och 4 för anläggande av en äng för rödlistade bin inom länsstyrelsernas
arbete med vilda pollinatörer. Samtidigt fanns ett stort intresse av att se till att dammkomplexet sattes i
ordning att bli det naturområde som var tänkt redan 2008. Juni 2022 tecknar stiftelsen avtal med den ideella
föreningen RELEARN Suderbyn för att utveckla området.
Lokala aktörer
RELEARN Suderbyn, i samverkan med markägare Suderbyn Earth-Care och fastighetens andra hyresgäst
Suderbyn People-Care samt boende i aktuellt område. Samverkan med Västerhejde Hembygdsförening för
expertis ang. lokal förekomst av arter samt informationsspridning om friluftsmöjligheter.
Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
Ett rikt växt- och djurliv: Anläggning av våtmarken och kantzonen ökar den biologiska mångfalden i
området och blir en hållbar modell för användning av nuvarande och kommande generationer. Artens
livsmiljöer och ekosystem skyddas genom insatsen. Den konstgjorda miljön bör vara hoppstenar till andra
våtmarker i området för att säkerställa tillräcklig genetisk variation. Projektet ger tillgång till en god
naturmiljö med rik biologisk mångfald för friluftsliv och miljöpedagogik.
Myllrande våtmarker: Denna nya och konstgjorda våtmark med kantzon bidrar till landskapets ekologiska
och vattenvårdande funktion och stärker funktionen hos andra närliggande värdefulla våtmarker.
Projektets långsiktiga effekter
Den biologiska mångfalden ökar med såväl hotade som vanliga arter
Våtmarksområde säkerställer att det biologiska livet i närområdet som är beroende av tillgång till vatten
(fiskar, grodor/kräldjur, hydrofil vegetation, insekter etc.) får en ny livsmiljö där det idag är torr sommartid.
Grundvattenytan hålls högre i området tack vare återladdning från dammen.
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Åtgärder och kostnader i projektet
Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

1

2022-12-01

2025-10-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

800 000 kr

719 000 kr

81 000 kr

Åtgärdskategori
07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

79 - Skapa dammar/småvatten/våtmark

1

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

13 - Ett rikt
odlingslandskap

03c - Våtmark - Övriga
våtmarker

09 - Generell organismtyp 01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

0 - Ej vald

03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Anläggning av en damm: vattenyta ca 3000 m2 & strandkant ca 400 m, utförd genom schaktning. P g a
drygt 2 m fall byggs en kedja av dammytor. Schaktning ner till berget under nuv. "damm 3", se karta. Djupet
där styr behovet av volymer som schaktas och mängd lera till vallar. Främst berggrund, ev. sänkt genom
spettning, kommer att utgöra dammbottnar. Planteringar mm för biol. mångfald görs i området
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Efter projekttiden återgår ansvar av dammen till markägande stiftelsen Suderbyn Earth-Care. RELEARN
Suderbyn och dess anställda och volontärer plus boende i Suderbyns ekoby kommer vid behov åtgärda växtoch vattenvård.
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Summering åtgärder
Åtgärdsnummer

Total kostnad

1
Summa

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

800 000 kr

719 000 kr

81 000 kr

800 000 kr

719 000 kr

81 000 kr

Önskad utbetalningstakt
År

Belopp
2022

0 kr

2023

340 000 kr

2024

200 000 kr

2025

179 000 kr

2026

0 kr

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?
Nej

LONA 2022 _ EXTRA ANSÖKNINGSTILLFÄLLE
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Ansökan om stöd för LONA Lokal
naturvård

Ärendenummer: RS 2022/840
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

x

Ansökan inges till Länsstyrelsen i Gotlands län.

Sammanfattning

Denna LONA-ansökan gäller en extra utlysning av LONA-medel. Naturvårds
och informationsprojekt kan beviljas 50 %, våtmarksprojekt upp till 90 % i
LONA-stöd. Projekt kan pågå i upp till fyra år. Ansökningarna är:
Projektnamn

Total budget

Sökt bidrag

Andel

Informationsskylt vid Dalhemsån

76 000 kr

38 000 kr

50 %

Mångfald i vatten

5 100 000 kr

4 010 000 kr

78 %

Bro mellan strandängar vid Valleviken

15 000 kr

12 000 kr

80 %

Mångfaldens våtmark vid Suderbyns ekoby

800 000 kr

719 000 kr

89 %

Information Aquabrava

46 300 kr

23 150 kr

50 %

Vattenprojekt Aquabrava

1 073 044 kr

965 740 kr

90 %

Summa

7 110 344 kr

5 767 890 kr

81 %

Informationsskyltar vid Dalhemsån - Dalhems sockenförening ansöker om
bidrag för att informera om naturvärdena vid vandringsleden längs Dalhemsån.
Mångfald i vatten - Sportfiskarna på Gotland ansöker om LONA
Våtmarksstöd, bidrag, för att inom avrinningsområdet Idån/Varbosån ta ett
helhetsgrepp inom avrinningsområdet och involvera föreningar och markägare
m.fl. inom sju socknar för att utveckla, förbereda, förankra och delvis
genomföra restaureringsåtgärder för våtmarker och vattendrag i området.
Bro mellan strandängar - Rädda Valleviken ansöker om en komplettering i
ett nyss slutrapporterat projekt, Kossor på stranden i Valleviken.
Mångfaldens våtmark vid Suderbyns ekoby - Våtmarksbygge på ekobyn,
enligt underlag tidigare samrått med Länsstyrelsen.
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Information Aquabrava samt Vattenprojekt Aquabrava - Föreningen
Aquabrava ansöker om stöd för vidare arbete enligt sin vattenvårdsplan för
marker i Gammelgarn.
Alla ansökningarna har i ett tidigt skede samråtts med länsstyrelsen, men
länsstyrelsen kan ännu under augusti månad komma att föreslå att hela eller
delar av några projekt t. ex. bör söka andra våtmarksstöd än LONA. Dessa tas
i så fall bort ur ansökan före regionstyrelsens sammanträde i augusti.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de statliga LONA-medlen, som
ger möjlighet till att tillgängliggöra natur och till rena naturvårdsinsatser, bör
kunna utnyttjas även på Gotland. Därför är förslaget att även vid detta
ansökningstillfälle lämna in en ansökan.
Denna ansökan innehåller en vattenåtgärd av sådan omfattning att
regionstyrelsen måste besluta om ansökan ska lämnas in. Vidare har de
pågående och nyss slutredovisade LONA-projekten på Gotland sammantaget
ett beviljat stöd på cirka nio miljoner kronor, knappt hälften är hittills
upparbetat och rekvirerat av projekten.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Under projekttiden är regionen juridiskt ansvarig för projekten gentemot
Länsstyrelsen. Eftersom flera projekt kräver tillstånd från Länsstyrelsen, t ex
för arbeten inom skyddade områden, men måste sökas av de aktörer som är
initiativtagare, genomförare och förvaltare av projekten, alternativt av berörda
markägare, så måste detta tydligt framgå av avtal som upprättas mellan
regionen och berörda aktörer och reglerar roller och ansvar under
projekttiden.
2. Ekonomiskt perspektiv
Under projekttiden är regionen ekonomiskt ansvarig för projekten gentemot
länsstyrelsen. Projektmedel utbetalas från länsstyrelsen till regionen och mot
rekvisition i efterskott från regionen till projekten. Regionen åtar sig utan
ersättning en arbetsbörda genom administration av projekten.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att formerna för LONA-stödet saknar tydligt barnperspektiv.
Åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för alla människor är i
fokus för LONA-stödet, inklusive att stödja projekt som gynnar friluftsliv. I
denna ansökan saknas projekt som enkom riktas till barn- och unga, i
Sportfiskarnas projekt ingår särskilda aktiviteter för barn- och unga. Bland
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pågående projekt är ”Skolbäcken” till för skolbarn och bland tidigare projekt
finns sådana med koppling till skolors och förskolors närmiljöer.
4. Jämställdhetsperspektiv
Bedömningen är som ovan att formerna för LONA-stödet saknar tydligt
jämställdhetsperspektiv. I de olika grupper som är initiativtagare till projekten i
denna ansökan är både kvinnor och män engagerade. Sportfiskarnas
organisation består oftast av enbart män, men är öppen för alla och ordnar
även särskilda aktiviteter, t ex sommarlovsfiske, riktade till barn.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är densamma som för tidigare ansökningar. På Gotland är
naturvårds- och våtmarksprojekten inom LONA av geografiska skäl främst
landsbygdsprojekt, men även i Visby, Slite och Klinte finns pågående eller
nyligen genomförda LONA-projekt. Den ideella arbetsinsats som är
medfinansiering i de flesta föreningsdrivna LONA-projekt, sker till
övervägande del utanför tätorterna, men ofta är även boende i tätorter och
sommargotlänningar engagerade i de föreningar som söker LONA-bidrag och
genomför ideellt naturvårdsarbete. LONA har dock inget särskilt fokus på
landsbygd, utan tvärtom prioriteras att bevara och utveckla tätortsnära natur,
för att göra naturområden tillgängliga för så många som möjligt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Bedömningen är att det statliga stödet till Naturvård och Vattenprojekt som
LONA erbjuder är ett värdefullt tillskott särskilt för det ideella
naturvårdsarbetet, det skulle också kunna sökas i högre grad av regionens
förvaltningar, för eget naturvårdsarbete, men kräver då 50 % medfinans,
genom eget arbete eller kontantinsats, vilket är ett hinder.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-04
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Handläggare Marie Engström, stadssekreterare

Ärende RS 2022/883
Datum 22 juni 2022
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Mottagare
Regionstyrelsen

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och
regionfullmäktige 2023
Förslag till beslut

Regionstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2023 för
regionstyrelsen och regionfullmäktige fastställs.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan har tagits fram i samarbete med kansli och
ekonomiavdelningen. Hänsyn har tagits till SKR:s sammanträden och
beredningar. Sammanträdesplanen har föredragits för regiondirektören.
Beslutsunderlag
Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2023
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-22

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Samtliga nämnder

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Sammanträdesordning 2023
Deadline Smtr

– utkast

Arbetsutskottet
Tryckdag
Dag

AU just

Smtr
RS 1

Regionstyrelsen
Tryckdag
Dag

RS just

Smtr

31 jan

RF 1

Regionfullmäktige
Kallelse Kungörelse

Ekonomi

Dag

20 dec
2022

AU 1

4 jan

11 jan

ons

17 jan

19 jan

REGU

26 jan

1 feb

ons

7 feb

23 jan

KFB

31 jan

7 feb

tis

13 feb

26 jan

AU 2

2 feb

8 feb

ons

14 feb

RS2

16 feb

22 feb

ons

28 feb

RF2

16 mar

18 mar

23 feb

AU 3

1 mar

7 mar

tis

13 mar

RS3

15 mar

22 mar

ons

28 mar

RF 3

13 apr

15 apr

RS 4

19 apr

26 apr

ons

RF 4

8 jun

10 jun

19 jun

18 jan

24 jan

tis

9 feb

11 feb

20 feb

Bokslutdisp.

27 mar
24 apr

Årsredovisning

Påsk 7-10 april

16 mar
22 mar
23 mar

REGU
KFB
AU 4

23 mar
29 mar
30 mar

29 mar
4 apr
5 apr

ons
tis
ons

12 apr
13 apr

19 apr

Au 5A

27 april

4 maj

tor

16 maj

20 apr
25 apr

AU 5B
KFB

2 maj
10 maj

8-10, 12 maj
16 maj

10 maj

REGU

16 maj

17 maj

AU 6

3 aug

4 apr
5 maj

Kr himm 18 maj

22 maj

Budgetbered.

tis

23 maj

RS 5

24 maj

30 maj

tis

7 jun

23 maj

tis

30 maj

25 maj

1 jun

tor

7 jun

RS 6

8 jun

13 jun

tis

20 juni

AU 7

10 aug

16 aug

ons

22 aug

RS 7

24 aug

30 aug

ons

5 sep

RF 5

7 sep

9 sep

18 sep

24 aug
30 aug
31 aug

REGU
KFB
AU 8

31 aug
5 sep
7 sep

6 sep
12 sep
13 sep

ons
tis
tor

12 sep

RS 8

21 sep

27 sep

ons

4 okt

RF 6

12 okt

14 okt

23 okt

14 sep

AU 9 A

26 sep

2-3 okt

21 sep

AU 9 B

4 okt

11 okt

ons

17 okt

RS 10

25 okt

31 okt

tis

7 nov

RF 8

9 nov

11 nov

20 nov

19 okt

REGU

25 okt

1 nov

ons

8 nov

26 okt
26 okt

KFB
AU 10

1 nov
2 nov

7 nov
9 nov

tis
tor

14 nov
14 nov

RS 11

16 nov

22 nov

ons

28 nov

RF 9

30 nov

2 dec

11 dec

16 nov

AU 11

21 nov

28 nov

tis

5 dec

RS 12

7 dec

13 dec

ons

19 dec

1 v före
tryckdag

Minst 5 dgr före AU

AU 5A Budget
och delår 1.

19 sep
19 sep
12 okt

5 dgr före RS

Feb -24
tors

lör

AU 9A BAS
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Deadline Smtr

– utkast

Arbetsutskottet
Tryckdag
Dag

AU just

Smtr
RS 1

Regionstyrelsen
Tryckdag
Dag

RS just

Smtr

31 jan

RF 1

Regionfullmäktige
Kallelse Kungörelse

Ekonomi

Dag

20 dec
2022

AU 1

4 jan

11 jan

ons

17 jan

19 jan

REGU

26 jan

1 feb

ons

7 feb

23 jan

KFB

31 jan

7 feb

tis

13 feb

26 jan

AU 2

2 feb

8 feb

ons

14 feb

RS2

16 feb

22 feb

ons

28 feb

RF2

16 mar

18 mar

23 feb

AU 3

2 mar

8 mar

ons

14 mar

RS3

16 mar

22 mar

ons

28 mar

RF 3

13 apr

15 apr

12 apr
13 apr

RS 4

19 apr

26 apr

ons

22 maj

Budgetbered.

RF 4

8 jun

10 jun

19 jun

19 jan

25 jan

ons

9 feb

11 feb

20 feb

Bokslutdisp.

27 mar
24 apr

Årsredovisning

Påsk 7-10 april

16 mar
22 mar
23 mar

REGU
KFB
AU 4

23 mar
29 mar
30 mar

29 mar
4 apr
5 apr

20 apr

AU 5A

2 maj

8-10, 12 maj

25 apr
19 apr

KFB
Au 5B

10 maj
27 april

16 maj
4 maj

tis
tor

23 maj

10 maj

REGU

17 maj

24 maj

ons

31 maj

17 maj

AU 6

25 maj

1 jun

tor

3 aug

AU 7

10 aug

16 aug

24 aug
30 aug
31 aug

REGU
KFB
AU 8

31 aug
5 sep
7 sep

6 sep
12 sep
13 sep

14 sep

AU 9 A

26 sep

2-3 okt

21 sep

AU 9 B

4 okt

11 okt

ons

17 okt

19 okt

REGU

25 okt

1 nov

ons

8 nov

26 okt
26 okt

KFB
AU 10

1 nov
2 nov

7 nov
9 nov

tis
tor

14 nov

16 nov

AU 11

23 nov

29 nov

tor

1 v före
tryckdag

Minst 5 dgr före AU

ons
tis
ons

4 apr
5 maj

Kr himm 18 maj

RS 5

24 maj

30 maj

tis

7 jun

7 jun

RS 6

8 jun

14 jun

ons

21 juni

ons

22 aug

RS 7

24 aug

30 aug

ons

5 sep

RF 5

7 sep

9 sep

18 sep

ons
tis
tor

12 sep

RS 8

21 sep

27 sep

ons

4 okt

RF 6

12 okt

14 okt

23 okt

RS 10

19 okt

25 okt

ons

31 okt

RF 8

9 nov

11 nov

20 nov

14 nov

RS 11

16 nov

22 nov

ons

28 nov

RF 9

30 nov

2 dec

11 dec

5 dec

RS 12

7 dec

13 dec

ons

19 dec

16 maj

AU 5A Budget
och delår 1.

19 sep
19 sep
12 okt

5 dgr före RS

Feb -24
tors

lör

AU 9A BAS
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Sammanträdesplan för regionstyrelsen
och regionfullmäktige 2023

Ärendenummer: RS 2022/883
Arbetsutskottets beslut

x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan har tagits fram i samarbete med kansli och
ekonomiavdelningen. Hänsyn har tagits till SKR:s sammanträden och
beredningar. Sammanträdesplanen har föredragits för regiondirektören.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över planeringen och justera
där det är möjligt för att bättre ta hänsyn till SKR:s beredningar. Samt där det
är möjligt inte placera regionfullmäktiges sammanträde samma vecka som
regionstyrelsens sammanträde. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen
utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2023
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-22
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/921
10 augusti 2022

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Process för att ta fram prioriteringar och mål för 2024-2027
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Process för att ta fram prioriteringar och mål för 2024-2027 antas.

Sammanfattning

Den 20 juni 2022 beslutade ett enigt regionfullmäktige att anta en ny styrmodell för
koncernen Region Gotland. En styrmodell är politikens verktyg för att styra Region
Gotlands verksamheter.
I den nya styrmodellen är det den regionala utvecklingsstrategin som pekar ut
riktningen för en långsiktigt hållbar utveckling, för såväl platsen Gotland som
organisationen och koncernen Region Gotland, och sätter mål och prioriteringar på
lång sikt.
Den regionala utvecklingsstrategin engagerar och driver på utvecklingen av platsen
Gotland samtidigt som den ger riktning för koncernen Region Gotland. I
styrmodellen omsätts de långsiktiga målen i den regionala utvecklingsstrategin till
prioriteringar och mål på kortare sikt för organisationen.
Under hösten 2022 och våren 2023 ska regionstyrelsen och
regionstyrelseförvaltningen, tillsammans med övriga nämnder och förvaltningar,
arbeta fram prioriteringar och mål för perioden 2024-2027. Regionfullmäktige
beslutar om prioriteringar, mål och budget i juni 2023 och på hösten 2023 ska
nämnderna arbeta fram verksamhetsplaner med nya förutsättningar för 2024.
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För framtagande av mål och prioriteringar föreslås följande aktiviteter:
Aktivitet

Deltagare

När

Ta fram
koncerngemensamma
prioriteringar och
koncerngemensamma mål

Regionstyrelsens
arbetsutskott inklusive
gruppledare
Tjänstepersoner

Uppstartsmöte oktober 2022
Beredning med 3-4 möten november 2022
Regionstyrelseförvaltningen processleder
arbetet.

Beslut om
koncerngemensamma
prioriteringar och
koncerngemensamma mål

Regionstyrelsen

Januari 2023

Ta fram förslag på
nämndspecifika mål

Respektive nämnd
Tjänstepersoner

Januari - Mars 2023
Leds av respektive förvaltningschef med stöd
från regionstyrelseförvaltningen.

Besluta om nämndspecifika
mål

Respektive nämnd

Mars 2023

Dialog om mål och budget
samt nulägeskarta

Deltagare på
budgetberedningen
samt respektive
nämnds presidie.

April 2023

Beslut om
regionfullmäktiges
prioriteringar och mål

Regionfullmäktige

Juni 2023

Besluta om
verksamhetsplan för 2024

Respektive nämnd

December 2023

I samband med beslutet om den nya styrmodellen bestämdes också att
planeringsprocessen ska förändras. Datum och innehåll för de olika delarna i
planeringsprocessen 2023 kommer att sättas hösten 2022.
Ägardirektiven för bolagen kommer att behöva ses över utifrån de prioriteringar och
mål som beslutas av regionfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Den nya styrmodellen innebär ett annat sätt att främst politiskt styra Region
Gotlands verksamheter. Som bakgrundsinformation till ärendet redovisas nedan
beskrivningen av prioriteringar och mål i den nya styrmodellen samt ny
planeringsprocess, såsom det beslutades av ett enigt regionfullmäktige 20 juni 2022.
Regionfullmäktiges prioriteringar
Regionfullmäktiges prioriteringar baseras på de politiska ambitionerna som de
styrande partierna uttrycker efter valet, bland annat genom en gemensam
avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen arbetas igenom och kopplas till målen i den
regionala utvecklingsstrategin samt relevanta styrdokument. Detta resulterar i
regionfullmäktiges prioriteringar. Regionfullmäktiges prioriteringar är
koncerngemensamma prioriteringar för att nå vision och mål i den regionala
utvecklingsstrategin. Här anges vad Region Gotland ska prioritera för att utveckla
Gotland och skapa bästa möjliga livskvalitet för alla som bor och verkar på Gotland.
Mottagare av regionfullmäktiges prioriteringar är nämnder och bolag och de ansvarar
för att arbeta utifrån dessa. Regionfullmäktiges prioriteringar är underlag för
nämndernas/bolagets uppdrag, mål och planering. Regionstyrelsen har ansvar för att
regionfullmäktiges prioriteringar får genomslag i koncernen.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/921

Regionfullmäktiges mål
För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige mål för regionens nämnder.
Nämnder har ansvar inför fullmäktige att verkställa fullmäktiges mål. Målen arbetas
fram och föreslås av nämnd (se nedan under Nämndens mål). Målen tydliggör
politiska prioriteringar för nämnderna.
Nämndens mål
Varje nämnd föreslår verksamhetsnära mål som är få till antalet. Målen tydliggör
politiska prioriteringar och riktar sig främst till de vi är till för. Målen utgår från
nämndens uppdrag, det vill säga syftet med verksamheten och ska följas upp och
utvärderas årligen. Verksamheten ska i allra högsta grad kunna påverka
måluppfyllelsen. Nämndens mål beslutas sedan i regionfullmäktige och blir då
regionfullmäktiges mål. Målen arbetas fram i dialog mellan förvaltning och nämnd
utifrån genomförd nulägesanalys av nämndens verksamhet.
I de fall nämnden vill att förvaltningen ska arbeta mot något specifikt område som
inte går att målsätta kan en inriktning ges. Den politiska inriktningen beslutas av
nämnden och talar om för förvaltningen i vilken riktning politiken vill utveckla
verksamheten under mandatperioden (en inriktning är inte ett mål, en inriktning är
ett önskat tillstånd som inte går att målsätta).
Planeringsprocess

Region Gotlands planeringsprocess innefattar att besluta om mål och fastställa drift-,
investerings- och exploateringsbudget. Planeringsprocessen ger även
regionfullmäktige möjlighet att ge en eller fler nämnder specifika uppdrag.
Omvärldsdag
Planeringsprocessen startar med en omvärldsdag senast i december månad. Under
omvärldsdagen presenteras och diskuteras den omvärldsanalys som tagits fram av
regionen. Omvärldsdagen ger även en bild av Region Gotlands arbete i relation till
målen i den regionala utvecklingsstrategin. Därmed knyts processen för årlig
uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin ihop med den årliga
planeringsprocessen.
Deltagare: Regionstyrelsen, regionfullmäktiges och nämndernas presidier,
tjänstepersoner från förvaltningarna.
Omvärldsanalys: Ett dokument som lyfter omvärldstrender på 7-10 års sikt
samt dess effekter på Gotland och Region Gotland som helhet.
Planeringskonferens
Under mars månad genomförs en planeringskonferens. Planeringskonferensen har
till syfte att lyfta Region Gotlands planeringsförutsättningar inför kommande
verksamhetsår. Planeringsförutsättningar ska ge en gemensam bild av vad respektive
nämnd behöver beakta i verksamhetsplaneringen för kommande år.
Deltagare: Regionstyrelsen, regionfullmäktiges och nämndernas presidier,
tjänstepersoner från förvaltningarna.
Planeringsförutsättningar: Ett dokument som innehåller Gotlands
demografiska förutsättningar, hållbarhetsutmaningar, väsentliga slutsatser av
omvärldsanalysen för Region Gotland, ekonomiska förutsättningar inklusive
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investeringsbehov, uppföljningen av regionfullmäktiges prioriteringar samt mål,
nämndens nulägeskarta samt Region Gotlands arbetsgivarprinciper.
Dialoger
Under april månad genomförs dialoger utifrån respektive nämnds mål- och
budgetskrivelse samt nulägeskarta. Här finns utrymme för att lyfta särskilda frågor
gällande exempelvis måluppfyllelse samt bidrag till prioriteringar.
Deltagare: Förtroendevalda som deltar vid budgetberedningen, nämndernas
presidier samt tjänstepersoner från förvaltningarna.
Nämndens mål och budgetskrivelse: Ett kortfattat dokument som
innehåller nämndens förslag till drift-, investerings- och exploateringsbudget,
motiv till äskanden, eventuella förslag till nya mål samt nämndens nulägeskarta.
Nulägeskarta: Ett dokument i A3 format där nämndens uppdrag, nuläge och
omvärldsspaning kort presenteras.
Budgetberedning
Under maj genomförs årets budgetberedning. Utkomsten är förslag till
regionfullmäktige gällande drift, investerings och exploateringsbudget,
regionfullmäktiges mål för kommande år samt eventuella uppdrag till en eller flera
nämnder.
Deltagare: Regionstyrelsens arbetsutskott, representant från partier i
regionfullmäktige som inte är med i arbetsutskottet, tjänstepersoner från
regionstyrelseförvaltningen.
Beslut om innehållet i Region Gotlands mål och budget
I juni beslutas om innehållet i Region Gotlands mål och budget.
Region Gotlands mål och budget: Är Region Gotlands mål och
budgetdokument för kommande år. I dokumentet ingår regionfullmäktiges
prioriteringar, uppdrag, regionfullmäktiges mål samt drift, investerings och
exploateringsbudget. Region Gotlands mål och budget ger förutsättningarna
för nämnden/förvaltningen att arbeta med verksamhetsplanen.
Verksamhetsplan: Är ett strategiskt dokument som omfattar en löpande
femårsperiod. Innehåller aktiviteter på ett års sikt som är kopplade till Region
Gotlands mål och budget.
Detaljbudget: Nämnden beslutar om budgetanslag fördelat på organisationseller verksamhetsnivå.
Budgetavstämning
I oktober genomförs en budgetavstämning. Omfattar endast centrala förändringar av
budgeten. Eventuella justeringar görs av regionfullmäktiges drift- och
investeringsbudget utifrån ny skatteprognos. Regionfullmäktige beslutar om slutlig
finans-, balans-, resultatplan samt ger förslag till fullmäktige om nästa års skattesats.
Deltagare: Regionstyrelsens arbetsutskott, representant från partier i
regionfullmäktige som inte är med i arbetsutskottet samt tjänstepersoner från
regionstyrelseförvaltningen.

4 (5)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/921

Utöver de årliga moment som beskrivs är förslaget att en översyn av styrdokument
bör vara en del av planeringsprocessen, genom att man minst en gång per
mandatperiod gör en översyn av relevanta styrdokument och de mål som finns i
dessa. Det kan lämpligen göras efter ett val, och utgör då ett av underlagen i arbetet
med att ta fram regionfullmäktiges prioriteringar.
Bedömning

Under 2023 kommer de nya prioriteringarna och målen utifrån den nya styrmodellen
att arbetas fram. Det kommer att ske samtidigt som ordinarie arbete pågår enligt de
mål och ambitioner som finns i nuvarande styrmodell med 6 målområden och 18
mål. Det kommer att innebära att uppföljning under året kommer att ske utifrån de
mål som gäller 2020-2023. I samband med årsredovisningen för 2023 som beslutas
av regionfullmäktige i april 2024 kommer en sammanställning av måluppfyllelse att
redovisas för hela perioden.
Det kommer att utmana hela organisationen att fokusera på de 18 mål som gäller
samtidigt som arbete pågår för att ta fram nya prioriteringar och mål för 2024 och
framåt.
Processen bedöms, trots de nackdelar som finns, behöva påbörjas i oktober 2022 för
att utbildning, förankring och verksamhetsplanering ska kunna genomföras och vara
klar i januari 2024.
Ägardirektiven för bolagen kommer att behöva anpassas till de prioriteringar och mål
som beslutas av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Styrmodell Region Gotland RF § 108, 2022-06-20
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-10
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Region Gotlands förtroendevalda revisorer

5 (5)

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-06-20

RF § 108

Protokoll
Sida 88 (140)

Styrmodell kopplad till ny regional
utvecklingsstrategi

Ärendenummer: RS 2020/1324
Regionfullmäktiges beslut

x
x

Ny styrmodell för Region Gotland antas från och med 2023.
Ny planeringsprocess gäller från och med 2023 med ett successivt
införande.

Sammanfattning

Regionstyrelsen godkände januari 2021 ett uppdragsdirektiv för översyn av
styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi. Uppdraget innebar en
total översyn av Region Gotlands styrmodell där målet var att den nya modellen
skulle bygga på tillit och bidra till tydlighet i styrningen genom hela
organisationen.
Nu har en översyn gjorts av nuvarande styrmodell och en ny styrmodell föreslås.
Den nya styrmodellen har en tydligare koppling till den regionala
utvecklingsstrategin och bygger på tillit och bidrar till tydlighet i styrningen
genom hela organisationen. I uppdraget ingick även att utvärdera och föreslå
förbättringar av de processer som ingår i styrningen samt att föreslå hur Region
Gotland ska beskriva och definiera God ekonomisk hushållning utifrån
kommunallagens mening. Förslaget presenterar en förändrad planeringsprocess
där en ny och viktig beståndsdel är omvärldsanalys.
I denna skrivelse kan inget förslag till förändrad uppföljningsprocess eller nytt
förslag på hur Region Gotland ska beskriva och definiera God ekonomisk
hushållning presenteras. Anledningen är att en utredning kring ”En god
kommunal hushållning” (SOU 2021:75) pågår men ännu inte beslutats. I
utredningen finns förslag utformade som kommer att påverka hur kommuner
och regioner ska arbeta utifrån kravet på god ekonomisk hushållning samt när
och hur uppföljning av ekonomi och verksamhet bör ske.
Bedömning

Presenterat förslag på ny styrmodell bedöms öka tydligheten kring den politiska
styrningen. Modellen möjliggör centraliserad styrning samt verksamhetsnära
styrning. Vårt Gotland 2040 har även en framträdande roll i regionfullmäktiges
prioriteringar som i sin tur är styrande ut i organisationen. Genom att nämnden
föreslår verksamhetsnära mål som är få till antalet förtydligas vad som är viktigt
för verksamheterna att prioritera. Det ökar även möjligheten för verksamheten
att skapa kraft och engagemang i Region Gotlands arbete mot målen.
Regionfullmäktige kan i sin tur utkräva ansvar och förflyttning mot uppsatta mål
från respektive nämnd.

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-06-20

Att nämnden föreslår mål främjar även tilliten och tydligheten inom Region
Gotland. Genom dialog och en gemensam syn på omvärldens påverkan på
Region Gotland skapas en gemensam helhetsbild och en gemensam sanning
kring regionens utmaningar vilket även det bör bidra till ökad kraft och tillit i
styrningen.
Presenterat förslag till förändring av planeringsprocessen underlättar
verksamhetens förutsättningar för en god planering.
Eftersom största delen av verksamhetsplaneringen nu föreslås ske på hösten så
kan arbetet koncentreras till den delen av året istället för som nu både arbeta
med en strategisk plan och en verksamhetsplan. Dessutom kan arbetet
samordnas med översyn av andra planer och budgetarbetet.
Utgångspunkten för förslaget till förändrad planeringsprocess har varit att
regionfullmäktige ska fortsätta besluta om mål och budget i juni. Om det finns
förslag om att senarelägga det beslutet så behöver processen ses över igen. Nu
föreslås att budgetavstämningen på hösten blir ett kortare möte än idag. Tillfället
för avstämning av de central ekonomiska förutsättningarna ligger dock kvar som
en del i processen.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Nypelius (C) med tillstyrkan till regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Bilaga: Slutrapport Styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi
Bilaga: Årsplanering av de olika aktiviteterna
Bilaga: Uppdragsdirektiv beslutat av RS 2021-01-27, § 2
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-22
Regionstyrelsen 2022-05-24, § 170
Skickas till

Samtliga nämnder
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Protokoll
Sida 89 (140)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

RS AU § 158

Protokoll
Sida 11 (46)

Process för framtagande av
prioriteringar och mål 2024-2027

Ärendenummer: RS 2022/921
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

x

Process för att ta fram prioriteringar och mål för 2024-2027 antas.

Sammanfattning

Den 20 juni 2022 beslutade ett enigt regionfullmäktige att anta en ny
styrmodell för koncernen Region Gotland. En styrmodell är politikens verktyg
för att styra Region Gotlands verksamheter.
I den nya styrmodellen är det den regionala utvecklingsstrategin som pekar ut
riktningen för en långsiktigt hållbar utveckling, för såväl platsen Gotland som
organisationen och koncernen Region Gotland, och sätter mål och
prioriteringar på lång sikt.
Den regionala utvecklingsstrategin engagerar och driver på utvecklingen av
platsen Gotland samtidigt som den ger riktning för koncernen Region Gotland.
I styrmodellen omsätts de långsiktiga målen i den regionala utvecklingsstrategin
till prioriteringar och mål på kortare sikt för organisationen.
Under hösten 2022 och våren 2023 ska regionstyrelsen och
regionstyrelseförvaltningen, tillsammans med övriga nämnder och
förvaltningar, arbeta fram prioriteringar och mål för perioden 2024-2027.
Regionfullmäktige beslutar om prioriteringar, mål och budget i juni 2023 och
på hösten 2023 ska nämnderna arbeta fram verksamhetsplaner med nya
förutsättningar för 2024.
För framtagande av mål och prioriteringar föreslås följande aktiviteter:
Aktivitet

Deltagare

När

Ta fram
koncerngemensamma
prioriteringar och
koncerngemensamma
mål

Regionstyrelsens
arbetsutskott
inklusive
gruppledare

Uppstartsmöte oktober
2022

Tjänstepersoner

Regionstyrelsen
Beslut om
koncerngemensamma
prioriteringar och

Digital justering

Beredning med 3-4 möten
november 2022
Regionstyrelseförvaltningen
processleder arbetet.
Januari 2023

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

Protokoll
Sida 12 (46)

koncerngemensamma
mål
Ta fram förslag på
nämndspecifika mål

Respektive nämnd

Januari - Mars 2023

Tjänstepersoner

Leds av respektive
förvaltningschef med stöd
från
regionstyrelseförvaltningen.

Besluta om
nämndspecifika mål

Respektive nämnd

Mars 2023

Dialog om mål och
budget samt
nulägeskarta

Deltagare på
budgetberedninge
n samt respektive
nämnds presidie.

April 2023

Beslut om
Regionfullmäktige
regionfullmäktiges
prioriteringar och mål

Juni 2023

Besluta om
verksamhetsplan för
2024

December 2023

Respektive nämnd

I samband med beslutet om den nya styrmodellen bestämdes också att
planeringsprocessen ska förändras. Datum och innehåll för de olika delarna i
planeringsprocessen 2023 kommer att sättas hösten 2022.
Ägardirektiven för bolagen kommer att behöva ses över utifrån de
prioriteringar och mål som beslutas av regionfullmäktige.
Bedömning

Under 2023 kommer de nya prioriteringarna och målen utifrån den nya
styrmodellen att arbetas fram. Det kommer att ske samtidigt som ordinarie
arbete pågår enligt de mål och ambitioner som finns i nuvarande styrmodell
med 6 målområden och 18 mål. Det kommer att innebära att uppföljning
under året kommer att ske utifrån de mål som gäller 2020-2023. I samband
med årsredovisningen för 2023 som beslutas av regionfullmäktige i april 2024
kommer en sammanställning av måluppfyllelse att redovisas för hela perioden.
Det kommer att utmana hela organisationen att fokusera på de 18 mål som
gäller samtidigt som arbete pågår för att ta fram nya prioriteringar och mål för
2024 och framåt.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

Processen bedöms, trots de nackdelar som finns, behöva påbörjas i oktober
2022 för att utbildning, förankring och verksamhetsplanering ska kunna
genomföras och vara klar i januari 2024.
Ägardirektiven för bolagen kommer att behöva anpassas till de prioriteringar
och mål som beslutas av regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras kort av Peter Lindvall, regiondirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet informeras att de på regionstyrelsens sammanträde kommer få
ta del av en utförligare presentation av processen.
Saga Carlgren (V) föreslår att regionstyrelseförvaltningen till regionstyrelsen ser
över möjligheten att ge nämnderna mer tid för att besluta nämndspecifika mål.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2022-06-20, § 108
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-10
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Protokoll
Sida 13 (46)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Anna Malm, processledare

Ärende RS 2022/927
Datum 5 augusti 2022
Sida 1 (5)

Mottagare
Regionstyrelsen

Organisationsförändringar för enhet mark- och
exploatering

Förslag till beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen godkänner information om ny organisation för mark- och
exploatering från 1 oktober 2022.
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Reviderat reglemente för regionstyrelsen, att träda i kraft 1 oktober 2022 antas.
Reviderat reglemente för tekniska nämnden, att träda i kraft 1 oktober 2022
antas.
Reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden, att träda i kraft 1 oktober
2022 antas.

Sammanfattning

Bakgrunden till omorganisationsförändring för mark- och
exploateringsverksamheten bygger på det beslut som togs i regionfullmäktige
den 21 juni 2021 (RF§ 97, RS 2019/951) gällande slutrapport för FramSam
samt slutrapport delprojekt ekonomi.
” Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna funktioner i
enlighet med det nya läget.”
Organisationsförändringen berör regionstyrelseförvaltningen,
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringen innebär
att en ny mark- och exploateringsenhet skapas på samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att samla ansvar och mandat för ekonomi,
exploateringsplan och budget, verksamhet och personal under en och samma
enhet i en förvaltning.
Med anledning av organisationsförändringen behöver tekniska nämndens,
miljö- och byggnämndens och regionstyrelsens reglementen ändras.
Ändringarna föreslås träda ikraft 1 oktober 2022.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803
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Ärendebeskrivning

Bakgrunden till organisationsförändring för mark- och
exploateringsverksamheten bygger på det beslut som togs i regionfullmäktige
den 21 juni 2021 (RF§ 97, RS 2019/951) gällande slutrapport för FramSam
samt slutrapport delprojekt ekonomi.
” Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna funktioner i
enlighet med det nya läget.”
Organisationsförändringen berör regionstyrelseförvaltningen,
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringen innebär
att en ny mark- och exploateringsenhet skapas på samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att samla ansvar och mandat för ekonomi,
exploateringsplan och budget, verksamhet och personal under en och samma
enhet i en förvaltning. Att samla ansvaret för mark- och
exploateringsverksamheten kommer bidra till ett ökat fokus på verksamheten. I
dagsläget är ansvaret för genomförandet av exploateringsprojekt en del av flera
verksamheter inom enheten mark- och stadsmiljö som ligger under mark- och
trafikavdelningen. Det strategiska ansvaret ligger på
regionstyrelseförvaltningen.
Den nya mark- och exploateringsenheten kommer ansvara för följande:
-

Framtagande av exploateringsplan och budget
Exploateringsprocessen
Projektägarskap för exploateringsprojekt
Fastighetsrättsliga frågor som exempelvis köp och försäljning av
fastigheter, upplåtelser såsom servitut, tomträtter och arrende.
Utveckla och förvalta markreserven
Bidra med expertkunskap i översiktsplaner, program och detaljplaner
Genomföra förstudier inför exploatering
Bedriva projekt där Region Gotland har tagit på sig huvudmannaskapet
för utredning och sanering av förorenade markområden.

I omorganisationen flyttas ett antal medarbetare från teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Följande
funktioner berörs av förändringen:
-

Markingenjörer
Mark- och exploateringsingenjörer
Miljöingenjör
Verksamhetsutvecklare
Controller Stadsutvecklingsprogram för Visborg
Programledare Stadsutvecklingsprogram för Visborg
Processchef
Exploateringsstrateg från regionstyrelseförvaltningen
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Utöver detta skall en ny controller för mark- och exploateringsverksamheten
rekryteras till samhällbyggnadsförvaltningen. Den funktionen placeras under
verksamhetsstöd. Enhetschef för mark- och exploateringsenheten är rekryterad
och tillträder tjänsten den 1 oktober 2022.
Omorganisationen medför att budget behöver föras över från
teknikförvaltiningen och regionstyrelseförvaltningen till
samhällsbyggnadsförvaltningen. En fördjupad analys av de ekonomiska
förutsättningarna i omorganisationen behövs och ett arbete kring det pågår.
Budgetöverföring mellan nämnder hanteras i särskilda beslut i
regionfullmäktige.
Den nya mark- och exploateringsenheten rapporterar till tekniska nämnden,
regionstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. En organisationsskiss för
den nya organisationen finns redovisad i bilaga 1. Tidplan för
omorganisationen är att den skall träda ikraft den 1 oktober 2022.
Information om organisationsförändringen har skett vid förvaltningarnas
samverkan där beslut tagits att hantera ärendet i en MBL. Information enligt
§ 19 MBL genomfördes den 10 december 2021. Riskbedömningar har därefter
genomförts på samtliga berörda enheter. Den 4 april 2022 genomfördes
förhandling enligt § 11 MBL och därefter har Sveriges ingenjörer påkallat
förhandling enligt § 14 MBL, inget annat fackförbund begärde förhandling
Förändringar i reglementen
Med anledning av organisationsförändringen behöver regionstyrelsens,
tekniska nämndens och miljö- och byggnämndens reglementen ändras för att
tydliggöra samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar inför tekniska nämnden,
miljö- och byggnämnden och regionstyrelsen.
I tekniska nämndens reglemente (bilaga 2) ändras Verksamhetsområde, 2 §
punkt 5 och 6 för att tydliggöra mark-och exploateringsenhetens
ansvarsområde.
En ny punkt införs under Organisation, 5 § för att visa
samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar inför tekniska nämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför tekniska nämnden för uppgifter som utförs enligt
2 § punkt 5 b -9 och 16 i tekniska nämndens reglemente.
I miljö- och byggnämndens reglemente (bilaga 3) förs två nya punkter in under
Organisation, 8 §
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför tekniska nämnden för uppgifter som utförs enligt
2 § punkt 5 b -9 och 16 i tekniska nämndens reglemente
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför regionstyrelsen för uppgifter som utförs enligt 9 §
punkt 6 och 29 § regionstyrelsens reglemente.
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I regionstyrelsens reglemente (bilaga 4) förs en ny punkt in under Organisation,
26 §.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför regionstyrelsen för uppgifter som utförs enligt 9 §
punkt 6 och 29 § i detta reglemente.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att regionstyrelsen kan
godkänna information om ny organisation för mark- och exploatering från
och med den 1 oktober 2022. Regionstyrelsen föreslås också godkänna
föreslagna ändringar i tekniska nämndens, miljö- och byggnämndens och
regionstyrelsens reglementen för slutligt beslut i regionfullmäktige.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Organisationsförändringen kräver ändringar i reglementen. Det finns inget
lagkrav på hur en kommun organiserar arbetet i dessa frågor. Däremot finns
krav på att nämnders verksamhetsområden framgår av reglementena. Berörda
nämnder är informerade om nödvändiga ändringar i reglementen.
2. Ekonomiskt perspektiv

Organisationsförändringen genomförs för att samla ansvar och mandat för
ekonomi, exploateringsplan och budget, verksamhet och personal under en
och samma enhet i en förvaltning vilket kommer bidra till ett ökat fokus på
verksamheten. De ekonomiska konsekvenserna av organisationsförändringen
hanteras i separat ärende i anslutning till budgetavstämningen.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-08-05
Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2022-06-14
Tekniska nämnden daterad 2022-06-22, § 120
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-06-14
Miljö- och byggnämnden 2022-06-22, § 150
Tekniska nämndens reglemente
Miljö- och byggnämndens reglemente
Regionstyrelsens reglemente
Organisationsskiss SBF

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Författningssamlingen
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Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR MIUÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 2018-1 2-17, § 70. Reviderat 2019-11-18, § 284 och
2022-09-19 § ?.

Trdiier· i le!lift 1JdHl-i~

Tråder i k raft 1 oktober 2022.

Inledning
1 § För Miljö- och byggnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.

Ansvarsområden
2 § Miljö- och byggnämnden fullgör Regio n Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen

(PBL). Nämnden fu llgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom p lan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar
Region Gotland enligt annan lagstiftning vilket framgår av 3 och 4 §§.
Miljö- och byggnämnden fullgör även de uppgifter som enligt lag, såsom livst11edelslagen, ska
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och enligt
miljöbalken (MB) samt inom områden som framgår av 4 och 5 §§.
Miljö- och byggnämnden ska också fullgöra vissa av Region Gotlands uppgifter enligt lagen
med särskilda b estämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Miljö- och byggnämnden ska vidare åt regionstyrelsen tillhandahålla tjänster avseende
handläggn ing av tillstånds- och tillsynsärenden enligt alko hollagen (2010:1622), tobakslagen
(1993:581) samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och p åfyllnadsbehållare och lagen
(2009:730) om handel m ed vissa receptfria läkemedel.

Verksamhetens m ål och innehåll
3 § Målen för miljö- och byggnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning
av mark och vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga
insatser ska nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser
och därigenom värna de specifika värden som kännetecknar d en gotländska natur- och
kulturmiljön.
Vidare ska nämnden förebygga och undanröja o lägenheter som kan påverka människors och
djurs hälsa såväl fysiskt som psykiskt, skapa god total miljö och därmed minska all form av
ohälsa, m inim era e ffekterna på miljön av sådana verksamheter som kan med föra olika
störningar, vid planering och utveckling av samhället stor hänsyn skall tas till konsekvenserna
fö r miljön på lång sikt, d.v.s. för kommande generationer, och att ett ekologiskt synsätt skall
efters trävas.
4 § Miljö- och b yggnämnden ska
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1. geno mföra plan-/programarbetet utifrån de planbesked / uppdrag som ges av ansvarig
nämnd enligt tabeller nedan,
2. handha Region Gotlands mätningstekniska verksamhet,
3. övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter om funktionskontroll av
ventilationssystem,
4. ansvara för energi- och klimatrådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322) om
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
5. ansvara för tillsynsuppgifter enligt lag (2006:985) om energideklaratio n för byggnader,
6. handlägga namnsättning av gator och kvarter samt adressnumrering,
7. handha uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
8. besluta om Regio n Gotlands besked i vindkraftärenclen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken,
9. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på Region Gotland i
den m ån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
1O. svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skydd sområden enligt 7 kap.
miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
11. besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevn aden av
strandskyddet,
12. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
13 . svara för prövning och tillsyn som ankommer på Region Gotland inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och
biotekniska organismer),
14. svara fö r tillsyn som ankommer på Region Gotland vad gäller vattenverksamhet,
vattenskyddsområden, skötsel av jord bruksmark,
15. svara fö r prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undan tag från
vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall, i
den m ån detta inte ankommer på tekniska nämnden, och för den tillsyn som
ankommer på Region Gotland vad gäller avfallshantering, producentansvar,
nedskräpning och dumpning av avfall,
16. följa utvecklingen inom Region Gotland i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra
frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är
påkallade,
17. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom
nämndens ansvarsområde berörs,
18 . utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av Region
Gotland och svara för provtagning som ålagts Region Gotland med anledning av
miljökvalitetsnormer, och
19. svara för den tillsyn avseende gaturenhållning som ankommer på Region Gotland
enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

5 § Miljö- och byggnämnden får utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande besluta om
antagande av detaljplaner enligt tabellerna 1 och 2.
Tabell I och 2. A nsvarsfördelningen avseende Beslut om antagande mellan nämnder och
styrelser i planfrågor skall vara följande för de ärendetyper som regleras i PBL. I övriga delar
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utgör tabellerna en huvudinriktning i ärendehanteringen (färgade kolumner). För ärendehan teringen behöver en praxis utarbetas. (för program se tabell 3).

Tabell 1, Ärenden påbörjade före den 2 maj 2011(PBL 1987:10) och mellan den 2 maj
2011 och 31 december 2014 (PBL 2010:900)
Delmoment/ Ärendetyp

Beslut om

Beslut om

Beslut om

planbesked /

samråd,

antagande

uppdrag

granskning
(utställning) och
godkännande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)

RS

RS

RF

D etaljplan/ områdes bestämmelser

RS/ MBN

MBN

RF*/MBN

MBN

MBN

MBN

- normalt planförfarande
D etaljplan/ om rådesbestämmelser
- enkelt planförfarande

Tabell 2, Ärenden påbörjade från den I januari 201 5 (PBL 2010:902)
Delmoment/ Ärendetyp

Beslut om

Beslut om

Beslut om

planbesked / u

sam råd,

antagande

ppdrag

granskning och
godkännande

Översiktsplan och fördjupade

RS

RS

RF

RS/MBN

i\lIBN

RF*/MBN

IvIBN

MBN

MBN

översiktsplaner (FÖP)
D etaljplan/ områdes bestämmelser
- utökat förfarande
D etaljplan/ o mrådes bestäm melser
- standardförfarande, begränsat förfarande

I

och samordnat planförfarande
RF = Regionfullmäktige RS = Regionstyrelsen MBN = Miljö- och byggnämnden
*RF beslutar om antagande av detaljplaner och områdes bestämmelser som är av stor vikt eller

harp1i11cipiell be(:ydelse, vilket avser, detaljplaner eller områdesbestämmelser som:
1. står i strid med översiktsplanen, viket innebär att ärendet inte överensstämmer med de
inten tioner som kommit till direkt uttryck i översiktsplanen i frågor om ett områdes
användning och utformning
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2.

strider mot länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen, vilket innebär att
länsstyrelsen har motsatt sig översiktsplanens utformning när det gäller de delar som har
betydelse i ärendet

3.

är av betydande intresse för allmänheten, vilken omfattning ärendet kan antas angå en
större krets människor som inte redan kommer att underrättas om d etaljplanen eller
områdesbestämmelserna i egen skap av sakägare eller boende i eller i anslutning till ett
planområde

4. i övrigt är av stor betydelse, vilket avser ärenden som:
omfattar större områden,
reglerar många motstridiga intressen,
utgör särskilt känsliga miljöer,
är av principiellt intresse,
medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen.

Tabell 3, Ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser för PBL program
Delmom ent-/Ä rendetyp

Beslut om uppdrag

Beslut om samråd och
godkännande

Program av principiell beskaffenhe t

RS

RS

MBN

MBN

eller av större vikt
Övriga program

Sammansättning
6 § Miljö- och byggnämnden består av tretto n ledamöter och lika många ersättare.

Utskott
7 § Inom Miljö- och byggnämnden ska finnas ett arbetsutskott.

Organisation
8 § Under M iljö- och byggnämnden finns en samhällsbyggnadsförvaltning som leds av en
förvaltningschef som m ed sin personal utför de uppgifter som enligt reglemente åvilar m iljöoch byggnämnden.
Förvaltningschefen ska även leda samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att åt tekniska
nämnden och regio nstyrelsen utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom
områden a samhällsbyggande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför regionstyrelsen för uppgifter som utförs enligt 9

§ pun kt 6 och 29 § regionstyrelsens reglemente.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför tekniska nämnden för uppgifter som utförs enligt
2 § punkt 5 b-9 och 16 i tekniska nämndens reglemente.

Saffih.äHsbygg1:1aelsföfvaltRiflgcn 3\'!lf!lf ittföf fcgienst) fciscR för ttr,r,giftcf S6ft1 tttförs c1:11-igt 29

§ i rcgieRst) 1clscns t'cglrn.~cfttc.
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Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 252. Reviderat 2019-11 -18, § 284,
2021-09-20, § 138 och 2022-04-25, § 64 och 2022-09-19 § .

G,i!ferf1i1H tJch r,,ed 4 11,t!J· 2()22. Gållerfrån och med 1 oktober 2022.
Inledning

1 § För Regionstyrelsen i Region Gotland (styrelsen) gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Allmänt om styrelsens uppgifter

2 § Styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemen samma nämnders verksamhet (ledningsfimktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över den regionens verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, s tiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det
arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (sty1fl111ktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionen s utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd m ed nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppfa/jningsflmktion) .
Styrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2016:613) (det regionala utvecklingsamvare~.
Styrelsen ansvarar för i detta reglem ente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte
lagts p å a nnan nämnd (såi:rkilda uppgifte1) . Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som
framgår av KL och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

3 §Styrelsenansvarar för beslut om sam ordning mellan nämnderna och gränsdragning m ellan
nämndernas kompeten s. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter

4 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens verksamhet samt göra framställningar
i m ålfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

2.

utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,

3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen,
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4.

ha hand o m regio nens perso naladministrativa system, eko nomisystem, do kumen t- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikatio nssystem,
skaderap porteringssystem, passersystem o ch förtroendemannaregister,

S. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra m yndigheter göra de framställningar som
behövs,
6.

ko ntin uerlig t följa verksamheten i övriga nämnder,

7.

ansvara för utformning och utveckling av regio nens system fö r intern ko n troll i enlighet
m ed vad fullmäktige särskilt beslutar,

8. ansvara för sam o rdning m ed nämndpresid ierna och fö rvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana regio nens angelägenheter
som utförs av privata u tförare,
1O. be red a eller yttra sig i ärenden som ska hand läggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut inom styrelsens verksamhetsområd e, om fullmäktige inte
beslutat an nat.
O m fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen h ur de ärenden som fullmäktige
ska handlägga ska bered as.
Styrelsen får upp d ra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att b esluta o m rem iss av
såd ana ärenden.
Regionalt ut vecklingsansvar

S § Styrelsen ska
1. an svara för övergripande regionala utveckli ngsfrågor,
2.

utarbeta och fastställa en strategi för Gotlands u tveckling och samordna insatser fö r
geno m förande av strategin,

3. besluta o m användningen av vissa statliga medel för region alt tillväxtarbete,
4.

följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regio nala
tillväxtarbetet (SFS 2007:713),

S. utföra uppgifter inom ramen för EU:s struk turfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,
7.

samverka m ed länsstyrelsen och övriga berö rda statliga myndigheter samt med företrädare
för berörda o rganisatio ner och näringslivet i länet och

8.

ha ansvaret för näringslivs- och turism frågor.

Företag och stiftelser

6 § Styrelsen ska
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som regionen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda d irekt iv, m en också i avseende på övriga förh ållanden av
betydelse för regio nen,
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2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och ledningen för företagen och
stiftelserna,
4.

löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser regionen äger eller har intresse i,

5.

årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister
förelegat, ska d en samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,

6.

svara för att tillvarata regionens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likar tade sammanträden i de företag som regionen h elt eller d elvis äger eller annars har
intresse i.

Kommunalförbund

7 § Styrelsen ska ha uppsikt över regionens verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som regionen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning

8 § Styrelsen ska
1. ha hand om regionen s m edelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter
för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
ingår också att bevaka att regionens inkom ster inflyter och att betalningar görs i tid samt
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2.

ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
_

underhålla och förvalta regionens lösa egendom,

_

se till att regionen s behov av försäkringsskydd är tillgodosett,

_

handha egen d onationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd

3. placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden ,
4.

upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

5. se till att bo kföring och redovisning sker i enlighet m ed lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
6.

upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,

7. i enlighet m ed fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta m ed el som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige

9 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
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1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2.

på begäran av nämnd omfördela m edel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,

3. i mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal,
4. tillstånd att använda region ens vapen,
5. avgivande av yttranden enligt kameraöverv akningslagen (2013:460),
6.

i ärenden om exploatering, om tidsbegränsade markoptioner s.k. markanvisningsavtal och
om exploateringsavtal, med den begränsningen att detaljplan i förekommande fall ska
beslutas av regionfullmäktige.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.
Styrelsen ska om möjligt samråda m ed berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Personalpolitiken

10 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare
och dess arbetstagare och har därvid b l.a. att:
1. m ed bindande verkan för regionen genom kollektivavtal regle ra frågor rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2.

förhandla å regionens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom Yad gäller 11-14
och 38 § lagen (1976:580) om m edbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:4 7) om vissa kommunala befogenheter,
6.

företräda regionen i central samverkan.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

11 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer o ch program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i n ämnderna,

2. övervaka att regionens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4.

två gånger p er år rapportera till fu llmäktige hur samtliga regionens verksamheter utvecklas
m ot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
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5.

inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare ko ntrolleras och följ s upp i enlighe t m ed lag, avtal och av fullmäktige fastställda
program och direktiv,

6.

före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motio ner o ch
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och m ed året innan och som inte
slutlig t handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter
Krisledning och höjd beredskap

12 § Styrelsen ska bistå krisledningsnämnden med personal och de övriga resurser som
nämnden s uppdrag kräver.
Styrelsen svarar för tjänsteman i beredskap.
Sty relsen utser ledamo t till hemvärnsråd enlig t hemvärnsförordningen (1997:146).
Arbetslöshetsnämnd

13 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshets nämnd.
Arkivmyndighet

14 § Styrelsen är arkivm yndighe t. N ärmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige
antaget arkivreglem ente.
Anslagstavla och webbplats

15 § Styrelsen ansvarar för att det p å regionens webbplats finn s en anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och interna w ebbplats.
Författningssamling

16 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera regionens författningssamling och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Statistikverksam het

17 § Regio nstyrelsen ska bedriva särskild verksamhet för framställning av statistik.
Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, lotteri och skuldrådgivning

18 § Regionstyrelsen fullgör regionens uppgifter enligt
1. alko hollagen (2010:1622),
2. to bakslagen (1993:581) samt lagen (201 7:425) o m elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare,
3. lagen (2009:730) o m handel med vissa receptfria läkemedel,
4. lo tterilagen (1994: 1000) och
5. budget- och skuldrådgivning en ligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001 :453) till skuldsatta.
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Biblioteksverksamhet

19 § Regionstyrelsens svarar för regionens folkbiblioteksverksamhet och regionala
biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801).
Kultur- och fritidsverksamhet

20 § Regionstyrelsen svarar för regionens kultur- och fritidsverksamhet.
Värdmyndighet

21 § Regionstyrelsen tillhandahåller kanslier åt patientnämnden , valnämnden och
överförmyndarnämnden.
Sammansättning, mandattid och presidium

22 § Styrelsen b estår av femto n ledamöter och lika många ersättare. D essa väljs för fyra år
räknat från och med det fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av styrelse hålls
nästa gång. För samma tid väljs o rdförande, förste vice ordförande och andre viceordförande i
regionstyrelsen.
Regionråd

23 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige regionråd.
Fullmäktige beslutar om regionrådens uppgifter, ansvarsområd en och tjänstgöringsgrad
Utskott

24 § Inom regionstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju
ledamöter och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Beredningar och kommitteer

25 § Styrelsen ska överväga behovet av beredningar eller kommitteer för vissa ärendetyper.
Organisation

26 § Under regionstyrelsen lyder regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen leds av
regiondirektören. För regiondirektören gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om
förvaltningschef.

SamhiiHsbyggtt.adsfö1valtftitt.gett. svarat= itt.föt= t=e~eHstyt=elseH föt= ,1pp~ftet= sem tttföt=s enl:igt 29 §
i detta rcglcmctt.tc.. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför region styrelsen för uppgifter
som utförs enligt 9 § 6 och 29 § i detta reglemente.
Instruktion för förvaltningen och regiondirektören

27 § Regionstyrelsen ska enligt KL i en instruktion fastställa hur regiondirektö ren ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Samrådsorgan

28 § Regionstyrelsen svarar för övergripande samordning av regionens behov av samråd.
Styrelsen utser åt sig representanter i sådana samråd och fastställer vid behov erforderliga
styrdokument för samrådens arbetsformer.
Styrelsen ska särskilt beakta att samråd hålls inom miljöfrågor, pensionärsfrågor och
tillgänglighets frågor.
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Räddningstjänst

29 § Regionstyrelsen svarar för de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av en nämnd som
svarar för räddningstjänst. Styrelsen ansvarar for regionens uppgifter enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor avseende räddningstjänst och brandförebyggande verksamhet, prövar
tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor, utövar tillsyn enligt lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor och är sakkunnig i brandskyddsfrågor i byggprocessen,
plan- och bygglag (2010:900), PBL.
Uppgifter som ingår är att:
Ansvara för de uppgifter som ingår i regionens räddningstjänstverksamhet enligt lag och
förordning om skydd mot olyckor.
Ansvara för en effektiv räddningstjänst i hela regionen.
Arbeta för att minska risken för och följderna av bränder och andra olyckor för alla som
bor, vistas eller verkar i regionen, såväl i fred som under höjd beredskap.
Svara för information, utbildning och rådgivning inom bandskyddsområdet.
H ålla handlingsprogram enligt LSO uppdaterad.
Ansvara för upphandling av brandskyddskontroll och rengöring (sotning) och utöva tillsyn
över den samma.
-

Vara delaktig i arbetet med att samordna kommunernas krisberedskap samt kommunernas
planering av höjd beredskap och civilt försvar.
Besluta föreskrifter om eldningsförbud.

Vissel blåsarfunktion

30 § D e skyldigheter som Region Gotland har såsom verksamhetsutövare enligt lagen
(2021 :890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden att anordna interna
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning ska fullgöras av
regionstyrelsen.
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REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 248. Reviderat 2019-11 -18, § 284 och
2020-12-14, § 232 och 2022-09-19 § ?.

Attt;it:flafi'ti:,tt f)Ch 1rted 1fa11ti·,r1i 2021. Att gå'/la från och med 1 oktober 2022.
Inledning

1 § För T ekniska nämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente m ed allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § T ekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifte r avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator och
allmänna platser, trafiksäkerhet, regio nal kollektivtrafik, renhållning samt
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
T ekniska nämnden ska
1. förvalta och utveckla regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park- och
gatuanläggningar jämte regionens samtliga fastigheter, inklusive inhyrda lokaler,
2. tillse att anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden underhålls på ett betryggande
sätt,
3. tillse att teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras p å regio nens gemensamma
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt,
4. h andlägga ärenden angåend e tillämpning av taxa, allmänna bestämmelser och reglemente
för brukande av region en s hamn anläggningar, allmänna vatten - och avloppsanläggningar
samt renhållningsverksamhet,
5. a. besluta i ärenden om att hyra ut eller förhyra lokaler
b. besluta i ärenden om att utarrendera, hynt uc eller på annat sätt upplåta regionens fasta
egendom,
6. besluta i ärenden om att arrendera eller på annat sätt nyttja annans fasta egendom eHel' ntt
föl'hyl'n lo!Htle:1:,
7. besluta i ärenden om köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering avseende
regionen s fasta egendom, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram, upp till o ch med
10 miljoner kronor, andra riktlinjer och villkor i övrigt,
8. bereda och verkställa regionstyrelsens b eslut i fråga om exploatering, tidsbegränsade
markoptioner s.k. markanvisningsavtal och exploateringsavtal,
9. svara för de uppgifter som följer av plan- och bygglagens bestämmelser om
fastighetsägares skyldigheter att betala för gatukostnader m.rn.,
10. svara för avfalls planeringen i regionen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som
är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i
regionen,
11 . svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på regionen
enlig t miljöbalken,
12. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av
abonnemang (t.ex. gemensam behållare eller förlängt hämtningsintervall), som inte kräver
tillstånd eller dispens från miljö - och hälsoskyddsnämnden, och svara för debitering av
renhållningsavgifter,
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13. svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas
fritt som ankommer på regionen enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,
14. handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan
ha ålagts fastighetsinnehavare,
15. initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken i den mån det är påkallat,
16. handlägga ärenden som utsträckning, nedsättning, <lödning och relaxation av in teckningar
samt utbyte och uttag av pantbrev samt andra därmed jämförliga åtgärder,
17. handlägga regionens yttranden till polismyndigheten i ärenden enligt ordningslagen
18. besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer,
19. handha ärenden angående fyrar och sjömärken,
20. handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden
om färdtjänst, om parkeringstillstånd och om resekostnadsersättning för sjukresor inom
länet samt svara för övergripande frågor inom området, dock ej att besluta i ärenden som
ankommer på regionfullmäktige, och
21 . svara för regionens interna försörjningsfrågor såsom för varuförsörjning, fordon och
transporter, vaktmästeri, konferensrumsservice, posthantering och städservice.
Hjälpmedelscentral

3 § T e kniska nämnden ska även svara för regionens hjälpmedelscentral. Centralen ska åt
region ens hjälpmedelsförskrivande verksamheter samordna sortimen t, lagerhållning och
upphandling av hjälpmedel som hanteras via hjälpmedelscentralen. Centralen ska kunna bistå
förskrivande personal m ed råd, men den ska inte självständigt ge vård i hälso- och
sjukvårdslagens mening.
Till hjälpmedelscentralen ska knytas en rådgivande hjälpmedelskommitte med representanter
från förskrivande verksamheter. Kommitten ska huvudsakligen verka för samsyn och översyn
i frågor om sortiment, riktlinjer och policy. Vid behov ska samrådas med berörda
patientorganisationer.
Byggnads- och anläggningsverksamhet

4 § Såvida regionfullmäktige inte för visst fall b eslutar annat eller det åvilar regionstyrelsen
eller annan nämnd, är tekniska nämnden regionens samordnande och verkställande organ och
ska företräda och bevaka dess rätt ifråga om regionens byggnads- och anläggningsverksamhet.
Tekniska nämnden ska, såvida inte regionfullmäktige beslutar ann at,
1. på begäran av regionfullmäktige eller regionstyrelsen avge yttrande över
lokalbehovsprogram, eller väcka förslag om nybyggnad eller större o m- och tillbyggnad,
sedan principbeslut i byggnadsärende fattats eller lokalprogram fastställts av regionfullmäktige
och m ed el anvisats,
2. svara för att byggnadsprogram och de övriga handlingar upprättas, som kan befinnas
erforderliga för slutlig bedö mning av ärendet,
3. m ed redovisning av de under punkt 2 angivna handlingarna framlägga förslag till
regio nfullmäktige i ärendet,
4. anhålla om anslag för projektets genomförande,
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5. inhämta finansiellt igångsättningstillstånd från regionstyrelsen s innan byggnads- eller
anläggningsobjekt m ed investeringsutgift överstigande 3 miljoner kronor igångsätts, och
6. upprätta likviditetsbudget och likviditetsprog noser att lämna till regionstyrelsen.
Organisation

5 § U nder tekniska nämnden lyder teknikförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför tekniska nämnden för uppgifter
som utförs enligt 2 § punkt Sb-9 och 16 i tekniska nämndens reglemente.
Sammansättning

6 § Tekniska nämnden består av elva ledamöter och lika m ånga ersättare.
Utskott

7 § Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-06-22

TN § 120

Sida 1 (2)

Organisationsförändring mark och
exploatering

Ärendenummer: TN 2022/1790
Paragraf föregående instans: TN AU § 87
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden godkänner information om ny organisation för markoch exploatering från 1 oktober 2022 och skickar ärendet vidare till
regionfullmäktige för beslut.
2. Tekniska nämnden godkänner information om förändringar i tekniska
nämndens reglemente som blir en konsekvens av organisationsförändringen.
3. Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
ändringar i nämndens delegationsordning som blir en konsekvens av
organisationsförändringen.
Sammanfattning

Bakgrunden till omorganisationsförändring för mark- och
exploateringsverksamheten bygger på det beslut som togs i regionfullmäktige
den 21 juni 2021 (RF§ 97, RS 2019/951) gällande slutrapport för FramSam
samt slutrapport delprojekt ekonomi.
” Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna funktioner i
enlighet med det nya läget.”
Organisationsförändringen berör regionstyrelseförvaltningen,
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringen innebär
att en ny mark- och exploateringsenhet skapas på samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att samla ansvar och mandat för ekonomi,
exploateringsplan och budget, verksamhet och personal under en och samma
enhet i en förvaltning.
Tidplan för omorganisationen är att den skall träda ikraft den 1 oktober 2022.
Bedömning

Teknikförvaltningen gör bedömningen att tekniska nämnden kan godkänna
information om ny organisation för mark- och exploatering från och med den
1 oktober 2022 och skicka ärendet vidare till regionfullmäktige för beslut.
Teknikförvaltningen gör bedömningen att tekniska nämndens reglemente
behöver ändras som en konsekvens av organisationsförändringen.
Ändringarna hanteras av regionstyrelseförvaltningen för beredning i
regionstyrelsen och beslut i regionfullmäktige.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Teknikförvaltningen bedömer också att tekniska nämnden kan uppdra åt
förvaltningen att ta fram förslag på ändringar i tekniska nämndens
delegationsordning som en konsekvens av organisationsförändringen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden
utan eget yttrande, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen – Organisationsförändring mark och
exploatering daterad 2022-06-14
Bilaga 1 – Organisationsskiss
Presentation på sammanträde.
Skickas till

MBN
RS

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-06-22

MBN § 155

Sida 1 (2)

Organisationsförändring för enhet
mark- och exploatering

Ärendenummer: MBN 2022/1579
Paragraf föregående instans: AU § 199
Miljö- och byggnämndens beslut





Miljö- och byggnämnden godkänner information om ny organisation
för mark- och exploatering från 1 oktober 2022 och skickar ärendet
vidare till regionfullmäktige för beslut.
Miljö- och byggnämnden godkänner information om förändringar i
miljö- och byggnämndens reglemente som blir en konsekvens av
organisationsförändringen.
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att ta fram förslag på ändringar i nämndens delegationsordning som
blir en konsekvens av organisationsförändringen.

Sammanfattning

Bakgrunden till omorganisationsförändring för mark- och
exploateringsverksamheten bygger på det beslut som togs i regionfullmäktige
den 21 juni 2021 (RF§ 97, RS 2019/951) gällande slutrapport för FramSam
samt slutrapport delprojekt ekonomi.
” Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna funktioner i
enlighet med det nya läget.”
Organisationsförändringen berör regionstyrelseförvaltningen,
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringen innebär
att en ny mark- och exploateringsenhet skapas på samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att samla ansvar och mandat för ekonomi,
exploateringsplan och budget, verksamhet och personal under en och samma
enhet i en förvaltning.
Tidplan för omorganisationen är att den skall träda ikraft den 1 oktober 2022.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att miljö- och byggnämnden
kan godkänna information om ny organisation för mark- och exploatering
från och med den 1 oktober 2022 och skicka ärendet vidare till
regionfullmäktige för beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att miljö- och
byggnämndens reglemente behöver ändras som en konsekvens av
organisationsförändringen.

Digital justering

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Ändringarna hanteras av regionstyrelseförvaltningen för beredning i
regionstyrelsen och beslut i regionfullmäktige.
Teknikförvaltningen bedömer också att tekniska nämnden kan uppdra åt
förvaltningen att ta fram förslag på ändringar i tekniska nämndens
delegationsordning som en konsekvens av organisationsförändringen.
Ärendets behandling under mötet

Förvaltningschef Lise Langseth föredrar ärendet för miljö- och byggnämndens
ledamöter. Anna Malm, processledare på regionstyrelseförvaltningens
avdelning Regional utveckling, informerade arbetsutskottet om
organisationsförändringen som innebär att en ny mark- och exploateringsenhet
bildas på samhällsbyggnadsförvaltningen. Till miljö- och byggnämndens
sammanträde har tjänsteskrivelse och bilaga sänds ut med kallelsen.
Förvaltningen ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordförande Ingemar Lundqvist (M) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden godkänner information om ny organisation för markoch exploatering från 1 oktober 2022 och skickar ärendet vidare till
regionfullmäktige för beslut.
Miljö- och byggnämnden godkänner information om förändringar i miljö- och
byggnämndens reglemente som blir en konsekvens av
organisationsförändringen.
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på ändringar i nämndens delegationsordning som blir en
konsekvens av organisationsförändringen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2022-06-14
Organisationsskiss, bilaga 1
Skickas till

TN
RS

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

RS AU § 159

Protokoll
Sida 14 (46)

Organisationsförändring mark- och
exploatering

Ärendenummer: RS 2022/927
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

x
x
x

Reviderat reglemente för regionstyrelsen, att träda i kraft 1 oktober
2022 antas.
Reviderat reglemente för tekniska nämnden, att träda i kraft 1 oktober
2022 antas.
Reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden, att träda i kraft
1 oktober 2022 antas.

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionstyrelsen

x

Regionstyrelsen godkänner information om ny organisation för markoch exploatering från 1 oktober 2022.

Sammanfattning

Bakgrunden till omorganisationsförändring för mark- och
exploateringsverksamheten bygger på det beslut som togs i regionfullmäktige
den 21 juni 2021 (RF § 97, RS 2019/951) gällande slutrapport för FramSam
samt slutrapport delprojekt ekonomi.
” Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna funktioner i
enlighet med det nya läget.”
Organisationsförändringen berör regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringen innebär att en ny mark- och
exploateringsenhet skapas på samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att samla
ansvar och mandat för ekonomi, exploateringsplan och budget, verksamhet och
personal under en och samma enhet i en förvaltning.
Med anledning av organisationsförändringen behöver tekniska nämndens,
miljö- och byggnämndens och regionstyrelsens reglementen ändras.
Ändringarna föreslås träda ikraft 1 oktober 2022.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att regionstyrelsen kan
godkänna information om ny organisation för mark- och exploatering från och
med den 1 oktober 2022. Regionstyrelsen föreslås också godkänna föreslagna
ändringar i tekniska nämndens, miljö- och byggnämndens och regionstyrelsens
reglementen för slutligt beslut i regionfullmäktige.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
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Sammanfattning

Region Gotland ska enligt lag följa utvecklingen i länet samt analysera, följa
upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet i länet. Rapporten beskriver
utvecklingen i länet med stöd av indikatorer för effektmålen i den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Det är den första uppföljningen efter
att Vårt Gotland 2040 antogs av regionfullmäktige i februari 2021. I rapporten
visar sambanden mellan de globala hållbarhetsmålen och effektmålen i Vårt
Gotland 2040.
I uppföljningen finns exempel på indikatorer där utvecklingen går i rätt
riktning, men i stora delar visar uppföljningen på betydande gap mellan
nuvarande tillstånd och det önskade tillståndet. Effektmålen är satta för att
möta de stora samhällsutmaningar som identifierats för att nå en hållbar
regional utveckling på Gotland. Det innebär att målen är ambitiösa och sätter
ljuset på breda områden där det behövs omställning och samlade insatser över
längre tid för att nå resultat.
Uppföljningsrapporten utgör ett underlag för vidare diskussion i relevanta
samverkanskonstellationer/råd och vid den årliga ”RUS-konferensen”.
Dessutom knyts processen för årlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin ihop med Region Gotlands årliga styrprocess enligt regionfullmäktiges
beslut om ny styrmodell.
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Ärendebeskrivning

Region Gotland ska, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, följa
utvecklingen i länet samt analysera, följa upp och utvärdera det regionala
utvecklingsarbetet i länet. Det följer av lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar och förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete.
Denna rapport beskriver utvecklingen i länet med stöd av indikatorer för
effektmålen i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 och är den
första uppföljningen efter att Vårt Gotland 2040 antogs (Regionfullmäktige
2021-02-22 § 4). I strategin finns former för uppföljning, utvärdering och
lärande beskrivet.
Att löpande följa utvecklingen med stöd av indikatorer för effektmål till 2040
utgör en delmängd av den samlade uppföljningen och svarar på frågan Hur ser
utvecklingen/trenden ut på Gotland ut med avseende på effektmålen 2040? Att följa upp
resultat av regionalt utvecklingsarbete görs utifrån genomförandeprogrammens
mål och insatsområden till 2027, något som tillkommer i nästa års uppföljning.
I rapporten visas sambanden mellan de globala hållbarhetsmålen och effektmålen i Vårt Gotland 2040. Det innebär att uppföljningen av effektmålen kan
läsas i relation till de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
Rapporten baseras på de indikatorer (53 stycken) som har valts för att följa
samhällsutvecklingen i länet i relation till effektmålen i Vårt Gotland 2040.
Indikatorerna fastställdes av regiondirektör i mars 2022. Regionstyrelsen gavs i
april information om valda indikatorer (2022-04-27 § 82), genom en rapport
som beskriver innehåll, källa och motiv för respektive indikator. Indikatorer
finns för alla effektmål utom God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar, som kommer att läggas till senare.
Den årliga uppföljningsrapporten ska ligga till grund för gemensamt lärande
och vidareutveckling av regionalt utvecklingsarbete, inom Region Gotland och
tillsammans med övriga utvecklingsaktörer på Gotland. Den gemensamma
analysen av uppföljningen av målen med stöd av indikatorerna är en väsentlig
del för ett gemensamt lärande. Tanken är att rapporten utgör ett underlag för
vidare diskussion i olika samverkanskonstellationer/råd och vid den årliga
”RUS-konferensen” som arrangeras för första gången den 27 september 2022.
Dessutom knyts processen för årlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin ihop med Region Gotlands årliga styrprocess enligt beslut om ny
styrmodell (Regionfullmäktige 2022-06-20 § 108).
Bedömning

Förvaltningens bedömning är uppföljningen av effektmålen understryker skälet
till att just dessa mål satts. Målen är satta för att möta de stora samhällsutmaningar som identifierats för att nå en hållbar regional utveckling på
Gotland, utmaningar som i hög grad delas med andra regioner i Sverige. Det
innebär att målen är ambitiösa och sätter ljuset på breda områden där det
behövs omställning och samlade insatser över längre tid för att nå resultat. Det
finns exempel på indikatorer där utvecklingen går i rätt riktning, men i stora
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delar visar uppföljningen på betydande gap mellan nuvarande tillstånd och det
önskade tillståndet.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

Ärendet, som uppföljningsrapport och ett informationsärende, föranleder
egentligen inte att en konsekvensbedömning görs. Bedömningen ger en extra
information om uppföljningen/rapporten.
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att uppföljningen bidrar till att Region Gotland uppfyller
kraven enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete, avseende att löpande göra en analys av
de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i länet.
Uppföljningen ska nästa år kompletteras avseende att följa upp samt utvärdera
resultaten av det regionala utvecklingsarbetet, då med utgångspunkt i beslutade
genomförandeprogram för Vårt Gotland 2040.
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att uppföljningen speglar förutsättningarna för och utfallet av
en god ekonomisk utveckling på Gotland.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att indikatorer i uppföljningen belyser barns situation, framför
allt avseende de något äldre barnen. Det pågår ett utvecklingsarbete med att ta
fram återkommande statistik som ytterligare kan belysa utvecklingen ur ett
barnperspektiv, och även då för barn i yngre åldrar. Barnperspektivet finns till
exempel med i uppföljningen av effektmålen En god, jämlik och jämställd hälsa,
En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor, God utbildningsnivå och goda
förutsättningar för livslångt lärande och En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen
möter behoven.
4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att statistiken som används i uppföljningen möter kravet på
att statistiken ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om
det inte finns särskilda skäl mot detta. Det är grundläggande för att belysa
jämställdhetsperspektivet. Jämställdhetsperspektivet är väsentligt att ta upp i
den gemensamma analys som Region Gotland och övriga gotländska
utvecklingsaktörer behöver göra baserat på uppföljningen.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att det för merparten av indikatorerna i uppföljningen är svårt
att få statistik nedbruten på den geografiska nivå som behövs för att kunna visa
utvecklingen på Gotland sett till olika landsbygder på ön. Det är viktigt att
utveckla det geografiska perspektivet i den gemensamma analys som Region
Gotland och övriga gotländska utvecklingsaktörer behöver göra baserat på
uppföljningen.
6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att uppföljningen visar på väsentliga klimat- och miljöperspektiv genom de effektmål och indikatorer som finns med.
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Inledning

Det här är den första uppföljningsrapporten efter att Vårt Gotland 2040 antogs i februari
2021 och kan därför ses som en slags nollmätning i förhållande till de mål som är satta. Region Gotland ska som regionalt utvecklingsansvarig aktör följa utvecklingen i länet och
analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet. Den årliga uppföljningen ska ligga till grund för gemensamt lärande och vidareutveckling av regionalt utvecklingsarbete. En väsentlig del är därför en fortsatt process med gemensam diskussion och
analys kring vad uppföljningen visar, möjliga orsaker och vilka slutsatser som kan dras.
Rapporten baseras på de indikatorer som valts för att följa samhällsutvecklingen i länet, i
relation till effektmålen till 2040 i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. De
utgör en delmängd av den samlade uppföljningen. För uppföljningen av resultat av regionalt utvecklingsarbete kommer genomförandeprogram för Vårt Gotland 2040 att utgöra ramen.
Effektmålen konkretiserar de tre övergripande målen och visar på tillstånd i samhälle och miljö
som vi vill ha och som vi vill att regionala utvecklingsinsatser ska bidra till. De påverkas av många aktörer och skeenden på flera nivåer. Indikatorerna är mått som ska användas i bedömningen
av utvecklingen i förhållande till beslutade effektmål och är viktiga att följa över tid för att
visa på om samhällsutvecklingen går i rätt riktning. Effektmålen är breda samhällsmål och
därför kan indikatorerna enbart ge just en indikation på hur utvecklingen ser ut.

Utgångspunkter för val av indikatorer

En beskrivning av varje indikator inklusive källa finns i rapporten ”Indikatorer för uppföljning av Vårt Gotland 2040”. Fastställda indikatorer kan ses över och komma att revideras
över tid. Utgångspunkter för val av indikatorer har varit


Att de ska visa på kärnan i de effektmål som ska nås (men kan inte ge en heltäckande bild av varje effektmål).
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Att de helst ska kunna uppdateras varje år (men för vissa effektmål/ämnesområden
blir det ett längre intervall på grund av mätfrekvens).
Att de ska när det är relevant gå att dela upp på kön, i förekommande fall även ålder och utbildningsnivå.
Att de ska bygga på data av god kvalitet och företrädesvis kunna hämtas utan kostnad från tillgänglig nationell statistik.
Att när så är möjligt använda indikatorer från uppföljning av Agenda 2030 i kommuner och regioner (www.kolada.se)
Att jämförelser ska göras med riket och huvudsakligen med andra regioner, eftersom fokus är regional utveckling. När det är relevant kan dock jämförelse göras
med andra kommuner. Det är inte alltid rimligt att jämföra Gotland med större regioner. Utvecklingen över tid på Gotland ska också redovisas.

Rapportens upplägg

Rapporten innehåller en sammanfattning av resultaten av uppföljningen på en övergripande
nivå. Vidare finns en samlad analys per effektmål samt en redovisning av statistiken per indikator. Årets rapport innehåller utvecklingen över tid för varje indikator, för Gotland och
för riket. En jämförelse med andra regioner eller andra kommuner görs endast för några få
indikatorer, något som ska utvecklas kommande år. Rapporten innehåller även en nulägesbild som utgörs av den senaste aktuella statistiken för respektive indikator (inhämtad i mars
- maj 2022). Det innebär att senast tillgängliga statistik kan variera från olika år för olika indikatorer.
Formerna för hur uppföljningen ska presenteras och hur data ska visualiseras och göras tillgängliga kommer att vara en utvecklingsprocess under kommande år.
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Sammanfattning

Målen i Vårt Gotland 2040 ska ses som en helhet som tillsammans ger en hållbar regional
utveckling och leder mot visionen. Det betyder att utvecklingen och möjlighet till måluppfyllelse för respektive effektmål hänger samman och påverkar varandra inbördes. Effektmålen är satta för att möta de stora utmaningar som identifierats för att nå en hållbar regional
utveckling på Gotland, utmaningar som i hög grad delas med andra regioner i Sverige. Det
innebär att målen är ambitiösa och sätter ljuset på områden där det behövs omställning och
samlade insatser över längre tid för att nå resultat. I uppföljningen finns exempel på indikatorer där utvecklingen går i rätt riktning, men i stora delar visar uppföljningen på betydande
gap mellan nuvarande tillstånd och det önskade tillståndet.
1. Effektmål: En god, jämställd och jämlik hälsa
Indikatorerna för effektmålet visar att den ojämlika och ojämställda hälsan fortsatt är en
stor utmaning. En annan utmaning är att utvecklingen av befolkningens hälsa varit oförändrad över lång tid eller i vissa avseenden utvecklats åt fel håll. Utvecklingen är densamma
i riket. Det finns stora skillnader mellan olika grupper i befolkningen när det gäller såväl
självupplevd hälsa, livsstilssjukdomar som psykisk ohälsa. Detsamma gäller ohälsosamma
levnadsvanor. Nivån för självupplevd hälsa i befolkningen har varit oförändrad mellan
2009 och 2020. Förekomsten av fetma och övervikt har varit på en hög och oförändrad
nivå under många år medan den psykiska ohälsan bedöms öka i befolkningen. Att en stor
del av befolkningen har ohälsosamma levnadsvanor är ett betydande folkhälsoproblem.
2. Effektmål: En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
Indikatorerna för effektmålet visar på både positiva och negativa förhållanden i relation till
effektmålet. Sedan 2014 har Gotland ett positivt inrikes flyttnetto, vilket tyder på att Gotlands attraktivitet som plats att bo på ökar. Det understryker dock behovet av fler bostäder.
17 procent av gotlänningarna har lågt socialt deltagande. Andelen kvinnor och män som litar på andra är större på Gotland än i riket, men en negativ trend för upplevd tillit kan ses
mellan 2009 och 2020. Det finns mer att göra för att öka invånarnas delaktighet i regionens
verksamhet. Nästan ett av tio barn/ungdomar lever i ekonomiskt utsatta familjer. Antal anmälningar om våld i nära relationer har minskat på Gotland mellan 2011 och 2019 för att
sedan vända uppåt igen 2020. Gotlands nivå är lägre än nivån i riket. Både på Gotland och
nationellt bedöms det finnas en underrapportering av misshandelsbrott i nära relation vilket
behöver beaktas.
3. Effektmål: God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar
På sikt kommer indikatorer för detta effektmål att tas fram, men det finns inte framtaget i
nuläget.
Från Vårt Gotland 2040: Förutsättningar för en god beredskap och god förmåga att hantera
samhällsstörningar är i högsta grad beroende av faktorer inom de andra effektmålen till
2040. Både i vardag, kris och förhöjd beredskap måste samhället kunna erbjuda fungerande
välfärd, vatten- och livsmedelsförsörjning, tillgång till drivmedel, energi och fungerande
kommunikationer. Att säkra den förmågan bidrar till ökad trygghet, hållbar omställning, attraktions- och konkurrenskraft.
4. Effektmål: God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
Indikatorerna visar att Gotland har en lägre utbildningsnivå än riket och en lägre övergång
till högre utbildning efter gymnasiet. Det finns dock stora könsskillnader, kvinnor är i
högre grad högutbildade och går i högre grad vidare till eftergymnasiala studier. Genomströmningen på gymnasiet och att ungdomar blir etablerade på arbetsmarknaden eller stu-
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derar två år efter fullföljd gymnasieutbildning går i rätt riktning, men behöver fortsatt tas
vidare. Det är en utmaning att endast cirka 7 av 10 elever på Gotland avslutar gymnasiet
inom 4 år, en situation som är jämförbar med riket. Det finns goda möjligheter att avsluta
sin gymnasiala utbildning inom vuxenutbildningen, vilket är positivt men kräver mer resurser. Förutsättningar för ett livslångt lärande bör ses ur två perspektiv. Tillgång till en infrastruktur av vägledning och utbildning, samt individens egna förutsättningar. Ungefär en
femtedel av eleverna i årskurs 9 känner sig inte trygga i de gotländska grundskolorna, vilket
är något högre än medel för kommunerna i stort. Att känna sig trygg i skolan är en starkt
bidragande faktor till god måluppfyllelse och valet till att studera vidare.
5. Effektmål: Ett klimatneutralt Gotland
Indikatorerna visar att det återstår mycket att göra för att minska utsläpp av växthusgaser
och kunna nå ett klimatneutralt Gotland 2040. Ett klimatneutralt Gotland 2040 innebär att
gå före det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det nationella etappmålet till
2040 säger att utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990. Under perioden 1990 till 2019 har utsläppen för Gotlands del totalt minskat med cirka 2,5 procent.
Utsläppen från industrin dominerar, därefter är transportomställningen den stora utmaningen för Gotland.
6. Effektmål: Ett energisystem baserat på förnybar energi
Lokal elproduktion står för ungefär hälften av Gotlands elbehov på årsbasis. På Gotland
består den absoluta merparten av den totala energiproduktionen av vindkraft. På Gotland
utgör elförsörjningen en mindre, men ökande, del av energisystemet. Ungefär 50 procent
av den totala energianvändningen, 40 procent av elanvändningen och 80 procent av värmeanvändningen sker inom industrin. För den planerade utvecklingen inom industrin kommer
möjligheten till kraftigt ökad användning av hållbart producerad el att bli avgörande. Fastlandskabeln är viktig för att kunna överföra el i båda riktningarna. En stor del av byggnadsuppvärmningen försörjs i nuläget av lokalt producerat skogsavfall och andra strömmar av
restprodukter, men lokal biomassa kan inte svara för industrins värmebehov.
7. Effektmål: Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet
Tillgången till vatten av god kvalitet är en sårbar faktor för Gotland. Grundvattennivåerna
på Gotland var under delar av 2021 under eller mycket under det normala. Statistiken visar
på en mycket hög vattenanvändning på Gotland. På Gotland står industrin för 80 procent
av vattenförbrukningen, medan riksgenomsnittet är 69 procent. Även med det i beaktande
är vattenanvändningen hög sett till antal kubikmeter per invånare. Ett nytt vattenskyddsområde tillkom under 2021 och 16 av 22 aktiva kommunala vattentäkter nu har vattenskyddsområde. Andelen sjöar och vattendrag med god ekologisk status på Gotland var 46
procent för perioden 2017-2021. Nivån på Gotland är totalt sett aningen bättre än riksgenomsnittet. När det gäller statusen för grundvatten har 68 procent av grundvattenförekomsterna på Gotland god status medan genomsnittet i landet är 99 procent. Hög eller god
ekologisk status uppnås inte i någon av kustvattenförekomsterna. Problem med vattenkvaliteten i enskilda vattentäkter är vanligt.
8. Effektmål: Hållbara kretslopp
Stigande avfallsmängder betyder att råvaruuttaget fortsatt är betydande och att Gotland på
denna punkt inte rör sig mot effektmålet. Gotland kan uppvisa exempel på återvinning och
återbruk, men resursflödena är fortfarande till övervägande delen är linjära. På knappt tio år
har avfallsmängderna på Gotland ökat med nästan 100 kilo per person och år, medan det
för riket varit nära nog oförändrat. Andelen hushållsavfall som samlas in för materialåter-
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vinning, inklusive den rötning som sker till biogas, är högre än riksgenomsnittet, medan andelen av insamlade förpackningar och returpapper fallit tillbaka något. Andelen ekologiskt
odlad åkermark på Gotland var 15 procent 2020. Det är en ökning från 2009 då andelen
var 10 procent. En viktig del av arbetet med hållbara kretslopp är att minska kemikalieanvändningen och att avgifta kretsloppen. Hög återföring av certifierat slam och dess växtnäring till produktiv åkermark på Gotland är ett exempel på framgångsrikt kretsloppsarbete.
9. Effektmål: Säkrad biologisk mångfald
Effektmålet följs genom två indikatorer, som handlar om naturskyddade områden på land
och till havs. Andelen naturskyddad areal totalt på Gotland är 6,3 procent 2021, vilket är
strax under hälften av riksgenomsnittet. Andelen marint skyddad havsareal för Gotland är
nära 5 procent. Naturskyddade områden är en viktig komponent när det gäller att säkra den
biologiska mångfalden. Länsstyrelsen gör i sin årliga miljömålsuppföljning bedömningen att
utvecklingen för biologisk mångfald på Gotland är negativ och att det krävs förändringar
på landskapsnivå för att vända utvecklingen. Det kan handla om åtgärder för att skapa
livsmiljöer och stärka populationer av hotade arter utanför traditionellt skyddade områden.
10. Effektmål: God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
Indikatorerna visar både negativa och positiva förhållande för Gotland i relation till effektmålet. Gotland har en lägre andel som arbetar inom näringslivet jämfört med riket. 75 procent av männen förvärvsarbetade inom näringslivet 2020 och 44,5 procent av kvinnorna.
Bruttoregionprodukten per sysselsatt på Gotland var 2020 lägst i landet. Antal nystartade
företag per tusen invånare är högt på Gotland, en andraplats efter Stockholms län. Andelen
nystartade företag med kvinnlig ledning var betydligt högre på Gotland än i riket 2020. Företagsklimatet har förbättrats tre år i rad och nådde 2021 det högsta Nöjd Kund Index
(NKI) för Gotland sedan undersökningen startade. Företagens omsättning ökar över tid
och särskilt 2019 syns en stor ökning, något som föranleder ytterligare analys och dialog för
att klargöra orsaken till. Varuexporten ökar svagt, men Gotland ligger lägst i landet. En viktig del av tjänsteexporten utgörs av internationella gästnätter, vilka är ungefär 10 procent av
samtliga gästnätter. Av förklarliga skäl har de minskat kraftigt under 2020 och 2021 efter
några år av ökning.
11. En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
Den övergripande trenden för en inkluderande arbetsmarknad visar att Gotland rör sig i en
positiv riktning. Till exempel ökar andelen flyktingar och deras anhöriga som är sysselsatta
efter 4-6 år, andelen förvärvsarbetande ökar stadigt, långtidsarbetslösheten är fortsatt låg
och andelen invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar är fortsatt låg, och i paritet
med riket. Det ska dock sägas att varje ung person behöver komma vidare i jobb eller utbildning för en bra start i vuxenlivet. Samtidigt skriker arbetsgivare efter kompetens. Andelen i yrkesaktiv ålder minskar, medan andelen yngre och äldre ökar. Det finns fyra huvudsakliga vägar för en region att säkra sin kompetensförsörjning: att få människor att flytta till
regionen, att få människor att pendla till regionen, att vidareutbilda den nuvarande och blivande arbetskraften, samt att inkludering på arbetsmarknaden i bred bemärkelse är en
hörnsten. För att möta det kompetensbehov som finns hos både privata och offentliga arbetsgivare behövs ett fortsatt arbete med att dels attrahera kompetens, men också att se befintlig kompetens på ett annorlunda sätt.
12. God tillgänglighet och hållbara kommunikationer
Indikatorerna visar på den utmaning som ligger i att nå både god tillgänglighet och hållbara
kommunikationer, vilket för Gotland är helt avgörande. Växthusgasutsläppen från inrikes
transporter, utom inrikes luftfart, ska enligt det nationella klimatmålet minska med minst 70
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procent från 2010 till 2030. På Gotland har utsläppen från transportsektorn minskat med
cirka 2,5 procent mellan 2010 och 2019. Samtidigt är tillgängligheten till och från Gotland
helt central för invånare, näringsliv och besökare. Passagerarutvecklingen i färjetrafiken,
som står för 80 procent av resorna till och från Gotland, har ökat betydligt över tid både
för besökare och gotlänningar. Även antalet fraktade längdmeter i färjetrafiken ökar sedan
en längre tid tillbaka. Allmänt kan sägas att det motsvarar den efterfrågan på varor och produkter som finns i samhället. I dagsläget har Gotland lägst antal resor i kollektivtrafiken per
invånare jämfört med andra regioner i Sverige. Gotlands omfattande vägnät är i många fall i
behov av åtgärder för att både förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten. Flera brister
har åtgärdats vilket bl.a. visar sig i att antalet skadade minskat något, liksom gjorda räddningsinsatser. I dagsläget ligger Gotland mycket väl framme vad gäller tillgång till digital infrastruktur.
Kopplingen till Agenda 2030

I Vårt Gotland 2040 har de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 integrerats och den
regionala utvecklingsstrategin utgör på så vis också en regional Agenda 2030-strategi. Sambanden mellan de globala målen och effektmålen i Vårt Gotland 2040 illustreras nedan. Det
innebär att uppföljningen av effektmålen kan läsas i relation till de globala hållbarhetsmålen.
Ett antal av indikatorerna som används i denna uppföljning finns också i det urval av indikatorer som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tagit fram till stöd för
uppföljning av Agenda 2030 i kommuner och regioner. Dessa presenteras på Kolada1.

1

Finns på Kolada https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=27500
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Redovisning per effektmål

Med stöd av valda indikatorer ges nedan en bild av utvecklingen på Gotland i relation till
varje effektmål. Inledningsvis för varje effektmål finns en samlad analys och beskrivning av
hur läget ser ut. Sedan följer en redovisning per indikator med en kort beskrivning av vad
statistiken visar. Redovisningen av indikatorerna innehåller utvecklingen över tid för, för
Gotland och för riket. För varje indikator visas även en nulägesbild som utgörs av den senaste aktuella statistiken för respektive indikator (inhämtad i mars - maj 2022). Det innebär
att senast tillgängliga statistik kan variera från olika år för olika indikatorer. I den här rapporten görs jämförelser med andra regioner endast för ett par indikatorer, något som ska
utvecklas kommande år.
Effektmål 1: En god, jämställd och jämlik hälsa

När det gäller befolkningens hälsa, såväl självupplevd hälsa, livsstilssjukdomar som psykisk
ohälsa, finns stora skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Detsamma gäller ohälsosamma levnadsvanor. Den ojämlika hälsan är fortsatt en stor utmaning, på Gotland och i
Sverige. En annan utmaning är att utvecklingen av befolkningens hälsa varit oförändrad eller i vissa avseenden utvecklats åt fel håll. Nivån för självupplevd hälsa i befolkningen på
har varit oförändrad mellan 2009 och 2020. Förekomsten av fetma och övervikt har varit
på en hög och oförändrad nivå under många år medan den psykiska ohälsan bedöms öka i
befolkningen.
Att en stor del av befolkningen har ohälsosamma levnadsvanor är ett betydande folkhälsoproblem. Upplevelsen av ensamhet är också en faktor att ta på allvar, med motsvarande negativ effekt på hälsan som rökning eller någon annan ohälsosam levnadsvana. Ungdomsenkäten Liv och hälsa ung 2021 påvisar att var fjärde ungdom upplever ensamhet. Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2020 visar att var tredje person över 65 år har lågt socialt deltagande.
Hälsa påverkas av en mängd olika påverkbara faktorer, så kallade bestämningsfaktorer. Bestämningsfaktorerna visas ofta i den så kallade regnbågsmodellen, med olika lager av faktorer som påverkar varandra.

Regnbågsmodellen för hälsans påverkbara bestämningsfaktorer. Bild modifierad utifrån Dahlgren och Whitehead, 1991.

I samhället i stort finns faktorer som till exempel förekomst av pandemi och normer kring
kön, funktion och etnicitet. Levnadsförhållanden innehåller faktorer som till exempel tillgång
och kvalitet på hälso- och sjukvård, utbildning och sysselsättning och fysisk miljö som
främjar socialt deltagande och fysisk aktivitet. Sociala- och samhälleliga nätverk innehåller faktorer som till exempel kultur- och fritidsaktiviteter, kontakt med andra människor eller ensamhet. Våra levnadsvanor påverkar hälsar och innerst i modellen finns den individuella människan med en del faktorer som inte är påverkbara som biologiskt kön, ålder och gener. Det
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finns även påverkbara individuella faktorer som t.ex. förmåga att hantera svårigheter i livet,
upplevelse av stress och hopp.
En orsak till skillnaderna i hälsa är att olika grupper exponeras olika för risker och stöd från
faktorerna i de olika lagren i modellen för hälsans bestämningsfaktorer. Olika grupper har
också olika möjlighet att möta upp svårigheter de utsätts för. En lägre social position i samhället innebär dessutom en ökad sårbarhet för ohälsa och sjukdom. Det beror på att stress,
uppgivenhet och oro som uppkommer hos personer i utsatta situationer har biologisk påverkan på kropp och hjärna vilket i sin tur ökar mottagligheten för sjukdomar.
På Gotland finns flera utmaningar relaterat till hälsans bestämningsfaktorer som berörs i
uppföljningen av de andra effektmålen för 2040, t.ex. faktorer relaterat till utbildning, trygghet och säkerhet, egen försörjning, god livsmiljö och kommunikationer. Bestämningsfaktorerna för hälsa kan och behöver påverkas i ett samspel mellan åtgärder i samhället och åtgärder från enskilda människor. Åtgärder behöver göras så att människor med störst risk
för ohälsa påverkas mest samtidigt som alla människors hälsa stärks. Ökad risk för ohälsa
finns bland personer i grupper med socialt lägre position i samhället, t.ex. utlandsfödda,
personer som saknar sysselsättning, personer med låg inkomst, personer med funktionsnedsättning eller personer som identifierar sig inom HBTQI+2. Ökad risk för svårigheter i
livet och ohälsa finns också bland barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer och som
saknar föräldrastöd.
1.1 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Två av tre personer (67 procent) på Gotland upplever att de hade bra eller mycket bra hälsa
enligt medelvärde 2018 och 2020 från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Det är i nivå
med resultaten under de senaste 10 åren. Jämfört med riket är det en något mindre andel
kvinnor och män på Gotland som upplever bra hälsa. Någon statistiskt säkerställd skillnad
kan dock inte påvisas mellan Gotland och jämförbar kommungrupp3. Andelen personer
som upplever dålig hälsa är lika stor på Gotland som i riket.
När resultatet för befolkningens självupplevda hälsa delas upp utifrån utbildningslängd ses
anmärkningsvärda skillnader. På gruppnivå är självupplevd bra hälsa vanligare bland personer som har eftergymnasial utbildning än bland personer som har gymnasial utbildning.
Personer med gymnasial utbildning har i sin tur bättre självupplevd hälsa jämfört med personer med förgymnasial utbildning. Jämfört med riket är det en mindre andel personer med
förgymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning som upplever bra hälsa på Gotland.

2

HBTQI+ Övergripande begrepp för homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner (T), personer med queera uttryck och könsidentiteter (Q) och personer med en kroppslig utveckling som gör att kroppen inte är tydligt typiskt kvinnlig eller typiskt manlig (I,
intersex). Plustecknet markerar att det finns personer som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning.
3 Sveriges Kommuner och Regioner delar in Sveriges kommuner i nio grupper för att underlätta jämförelse mellan kommuner med
liknande förutsättningar. Kommunerna grupperas utifrån exempelvis tätortsstorlek, närhet till större tätort och pendlingsmönster.
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Invånare på Gotland och i riket med bra självskattat hälsotillstånd 2020, andel (procent)
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Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor, (medelvärde år 2018 och 2020)

Skillnader i självupplevd hälsa påvisas också utifrån ålder där andelen personer som upplever god hälsa minskar med stigande ålder. På gruppnivå ökar bra självupplevd hälsa med
stigande hushållsinkomst. Det är även något vanligare att personer bosatta i Visby upplever
bra hälsa jämfört med personer på norra/östra Gotland och södra Gotland. Vilka faktorer
som påverkar detta har inte fastställts men resultatet kan påverkas av befolkningens demografiska sammansättning.
Skillnader i upplevd hälsa i den vuxna befolkningen är inte analyserad utifrån etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller annan könsidentitet än kvinna och man. Sådan analys genomförs i samband med sammanställning av det uppdaterade resultatet från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som rapporteras i början av 2023. Däremot är det troligt att de
skillnader som påvisats nationellt även förekommer på Gotland, t.ex. med generellt sämre
självupplevd hälsa bland personer med funktionsnedsättning, personer födda utanför Sverige, personer med annan än heterosexuell läggning och transpersoner.
Den ungdomsenkät som genomfördes i högstadiet och gymnasiet på Gotland 20214 visar
att självupplevt mående är sämre bland ungdomar med annan än heterosexuell läggning
och transungdomar jämfört med ungdomar som har heterosexuell läggning eller med könsidentitet som överensstämmer med det kön som tilldelats vid födelsen.
1.2 Elever i årskurs nio som druckit alkohol senaste 12 månaderna

Cirka fyra av tio av ungdomarna (41 procent) i årskurs nio på Gotland år 2020 hade druckit
alkohol senaste 12 månaderna. Tidigare mätningar visar kraftiga minskningar under 2000talet, från cirka 75 procent år 2000 till cirka 40 procent 2020. Det är vanligare att flickor
druckit alkohol än att pojkar gjort det. Jämfört med riket är det mindre vanligt att flickor i
årskurs nio på Gotland druckit alkohol.

Hur mår ungdomar på Gotland? En rapport om gotländska ungdomars mående, psykiska hälsa, levnadsvillkor och levnadsvanor,
Region Gotland 2021
4
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Elever i årskurs nio som druckit alkohol senaste 12 månaderna, 1998-2020, andel (procent)
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Källa: Region Gotlands ungdomsenkät och CAN (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning)

Intensivkonsumtion av alkohol är ett annat mått på hur ungdomar dricker alkohol och innebär intag av en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle minst en gång under den
senaste månaden. Intensivkonsumtion är vanligare bland pojkar (11 procent) än bland
flickor (4 procent), i årskurs nio. Det är även vanligare att pojkar på Gotland intensivkonsumerar alkohol jämfört med snittet i riket.
Mätning av alkoholkonsumtion bland ungdomar i år två på gymnasiet på Gotland 2018 visar att de flesta ungdomarna dricker alkohol, 87 procent av flickorna och 69 procent av
pojkarna. Intensivkonsumtion av alkohol bland ungdomar i år två på gymnasiet var också
tydligt vanligare jämfört med ungdomar i årskurs nio och vanligare bland flickor än bland
pojkar. 2018 svarade tre av tio flickor (31 procent) och två av tio pojkar (21 procent) i år
två på gymnasiet på Gotland att de intensivkonsumerar alkohol. Gymnasiemätningen 2018
visar också att det är vanligare att flickor på Gotland dricker alkohol eller intensivkonsumerar alkohol i jämförelse med riket.
1.3 Invånare 16-84 år som känner sig stressade

13 procent av befolkningen på Gotland känner sig ganska mycket eller väldigt mycket stressade enligt medelvärde 2018 och 2020 från folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor. Det är
stora skillnader mellan kvinnor och män. 18 procent av kvinnorna upplever att de känner
sig ganska mycket eller väldigt mycket stressade medan motsvarande värde för män är 9
procent, en skillnad på 9 procentenheter. Andel kvinnor som upplever stress har ökat under de senaste 10 åren. I nationell jämförelse är det något mindre vanligt att män på Gotland upplever stress. Vid jämförelse mellan Gotland och jämförbar kommungrupp kvarstår
dock inte den skillnaden.
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Invånare på Gotland 16-84 år som känner sig stressade, andel (procent)
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Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

Förutom skillnader mellan kvinnor och män påvisas även skillnader på gruppnivå. Det är
exempelvis vanligare att personer med förgymnasial- eller gymnasial utbildning upplever
stress än att personer med eftergymnasial utbildning gör det. Upplevd stress minskar också
med ökad ålder. Det är mindre vanligt att personer bosatta på södra Gotland upplever
stress än att personer på östra/norra Gotland och i Visby gör det. Vilka faktorer som påverkar detta har inte fastställts men resultatet kan påverkas av befolkningens demografiska
sammansättning.
1.4 Invånare med fetma eller övervikt

55 procent av befolkningen på Gotland har övervikt eller fetma enligt medelvärde 2018
och 2020 från folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor. Det är tydliga skillnader mellan kvinnor och män. 60 procent av männen hade övervikt eller fetma medan motsvarande värde
för kvinnor var 50 procent. I nationell jämförelse är det något vanligare att kvinnor på Gotland har övervikt eller fetma. Den skillnaden ses dock inte vid jämförelse med jämförbar
kommungrupp. Någon statistiskt fastställd skillnad kan inte ses mellan män på Gotland och
män i riket. Under de senaste 10 åren ses ingen statistiskt säkerställd skillnad i andel personer totalt, män eller kvinnor som har med fetma eller övervikt.
Invånare med övervikt eller fetma 2020, andel (procent)
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Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.
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Förutom skillnader i förekomst av övervikt och fetma mellan kvinnor och män påvisas
även andra skillnader på gruppnivå. Exempelvis ökar förekomsten av övervikt och fetma
med stigande ålder. Barnhälsovårdens kontroller av 4-åringar visar att 11 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna har övervikt medan elevhälsans kontroller visar att 17 procent av både flickor och pojkar har övervikt.
Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor visar att 32 procent av personer i åldern 30-44 år har
övervikt, liksom 42 procent i åldern 65-84 år. Övervikt och fetma är också vanligare bland
personer med kort utbildningslängd jämfört med personer som har lång utbildningslängd.
Det är vanligare med övervikt och fetma bland personer på norra/östra Gotland och södra
Gotland än bland personer i Visby. Vilka faktorer som påverkar detta har inte fastställts
men resultatet kan påverkas av befolkningens demografiska sammansättning.
1.5 Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

Två av tre personer på Gotland är fysiskt aktiva minst 150 min/veckan, enligt medelvärde
2018 och 2020 från folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan män och kvinnor på Gotland eller mellan befolkningen på Gotland i jämförelse med riket. Utvecklingen över tid har hittills inte kunnat mätas på grund av
förändringar som gjort i enkätfrågorna. Jämförelse mellan 2020 och 2022 kommer göras i
samband med sammanställning av det uppdaterade resultatet från folkhälsoenkäten Hälsa
på lika villkor som rapporteras i början av 2023.
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka 2020, andel (procent)
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Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Även om några skillnader inte kan påvisas mellan andel kvinnor och män på Gotland som
rör sig minst 150 minuter i veckan visar statistiken skillnader i jämförelse mellan andra
grupper. Exempelvis är det, på gruppnivå, vanligare med fysisk aktivitet bland personer i åldersgruppen 16-29 år jämfört med personer i åldern 30-64 år och minst vanligt bland personer i åldern 65-84 år. Samtidigt är andelen ungdomar som rör sig mindre än rekommendationerna för deras ålder tydligt låg. 40 procent av ungdomarna i årskurs åtta och år ett på
gymnasiet är fysiskt aktiva minst 5 timmar i veckan. Det innebär att mer än 60 procent av
ungdomarna inte rör sig enligt rekommendationerna som är 7 timmar i veckan. Det finns
även skillnader i fysisk aktivitet utifrån utbildningslängd. På gruppnivå ökar fysisk aktivitet
med stigande utbildningslängd och med stigande hushållsinkomst.
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Här finns mer att ta del av inom folkhälsostatistik: https://www.gotland.se/folkhalsostatistik

Effektmål 2: En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor

Gotland är en plats där det är vanligare att människor känner trygghet jämfört med riket
och de flesta ungdomarna upplever att de har stöd från minst en förälder/vårdnadshavare.
Samtidigt finns problem relaterat till delaktighet, trygghet, tillit och barns uppväxtvillkor.
Statistik indikerar att alla barn inte har goda uppväxtvillkor. Exempelvis påvisar ungdomsenkäten Liv och hälsa ung 2021 att vissa grupper av ungdomar är mer otrygga och mer utsatta för mobbning än andra. Nästan ett av tio barn/ungdomar lever i ekonomiskt utsatta
familjer. Under flera år har orosanmälningar kring barn ökat på Gotland, där en del av förklaringen är ökad rapportering och identifiering av våldsutsatthet eller annan problematisk
situation. Mellan 2020 och 2021 har dock ökningen av orosanmälningar avstannat.
Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor visar att en betydande andel av befolkningen upplever otrygghet, har lågt socialt deltagande och låg tillit till andra människor. En negativ trend
för upplevd tillit kan ses mellan 2009 och 2020. Resultatet från medborgarenkäten påvisar
att invånarnas upplevda delaktighet i regionens verksamhet är låg.
Inrikes flyttnetto är ett mått på en regions attraktivitet. Mot den bakgrunden verkar Gotlands attraktivitet som en plats att leva och bo på öka. Under de senaste åren har Gotlands
befolkning ökat och ett positivt inrikes flyttnetto ses under flera år, med en särskilt markant
ökning från 2016 och framåt. Det gäller alla ålderskategorier. För att möta utmaningen för
kompetensförsörjningen behövs inflyttning av personer i yrkesaktiv ålder, såväl inrikes som
utrikes inflyttade. Ett viktigt område både för inflyttning och för redan fast boende är tillgången till bostäder utifrån befolkningens olika behov. Idag ses ett högt söktryck på alla
typer av permanentbostäder. Stigande huspriser gör det svårt för många gotlänningar att
köpa en bostad, vilket i sin tur har ökat efterfrågan på efterfrågan på hyresrätter. I den regionala bostadsmarknadsanalysen 20225 görs bedömningen att det råder ett underskott av
bostäder, både i Visby och på Gotland som helhet. När bostadsmarknaden har ett underskott av bostäder slår det hårdast mot de grupper som av olika skäl har en svag ställning på
bostadsmarknaden. Det kan handla om att vara ung, ny på bostadsmarknaden, att sakna
kötid eller fast inkomst.
2.1 Nöjd Inflytande Index – Helhet

Helhetsbedömningen för Nöjd Inflytande Index på Gotland är 36 på en skala från 0 till 100
enligt mätningen i medborgarenkäten 2020. Indexet utgår från frågorna: "Hur nöjd är du
med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och
inflytande över kommunens verksamheter och beslut.
Tidsserien visar att index varit mellan 30 och 40 under perioden 2005 till 2020. Gotlands
nivå har varit under medel för alla ingående kommuner under hela perioden. Det är små
skillnader mellan män och kvinnor, både på Gotland och bland medelvärdet från alla kommuner som deltar i mätningen.

5

Regional bostadsmarknadsanalys 2022, Länsstyrelsen i Gotlands län (juni 2022)
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Nöjd Inflytande Index – Helhet, 2005-2020
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Källa: Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarenkät

Nöjd Inflytande Index – Helhet, 2020
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Källa: Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarenkät

2.2 Invånare med avsaknad av tillit till andra människor

23 procent av befolkningen på Gotland upplever låg tillit till andra enligt medelvärde 2018
och 2020 från folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor. Någon statistiskt säkerställd skillnad
kan inte påvisas mellan andel kvinnor och män. Mellan 2009 och 2020 har tilliten till andra
människor på Gotland minskat bland personer i åldrarna 16-64 år och bland personer med
låg- eller hög hushållsinkomst. Andelen kvinnor och män som litar på andra är större på
Gotland än i riket men vid jämförelse med jämförbar kommungrupp återfinns inte den
skillnaden.
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Invånare 16-84 år med låg tillit till andra 2020, andel (procent)
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Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Även om det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan kvinnor och män kan
dock andra skillnader påvisas på gruppnivå. Exempelvis ökar tillit till andra människor med
stigande ålder och med ökad utbildningslängd. Det är vanligare med tillit till andra bland
personer medel eller hög med hushållsinkomst i jämförelse med personer som har låg hushållsinkomst. Tillit till andra människor är även vanligare bland personer på södra Gotland
än bland personer på norra/östra Gotland och i Visby. Vilka faktorer som påverkar detta
har inte fastställts men resultatet kan påverkas av befolkningens demografiska sammansättning.
2.3 Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande

17 procent av gotlänningarna har lågt socialt deltagande enligt medelvärde 2018 och 2020
från folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor. Lågt socialt deltagande är vanligare bland män
än bland kvinnor. Någon statistiskt säkerställd skillnad kan inte påvisas mellan befolkningen Gotland i jämförelse med riket. Någon säkerställd skillnad kan inte heller påvisas på
Gotland under de senaste 10 åren.
Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande 2020, andel (procent)
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Källa: Hälsa på lika villkor, medelvärde år 2018 och 2020.

Förutom skillnader i förekomst av lågt socialt deltagande mellan kvinnor och män påvisas
även andra skillnader på gruppnivå. Exempelvis är lågt socialt deltagande vanligare bland
äldre personer än bland yngre personer. Det sociala deltagandet ökar med stigande utbildningslängd och stigande hushållsinkomst. Socialt deltagande är även vanligare bland personer på södra Gotland och i Visby än bland personer på norra/östra Gotland. Vilka faktorer
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som påverkar detta har inte fastställts men resultatet kan påverkas av befolkningens demografiska sammansättning.
2.4 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Enligt statistik från 2020 lever nästa en av tio (9 procent) av alla 0-19 åringar på Gotland i
ett ekonomiskt utsatt hushåll. Det är en minskning med två procentenheter sedan 2011.
Det är lika vanligt på Gotland som i riket.
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll 2011-2020, andel (procent)
Procent
30
Gotland

Riket

20

10

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Källa: Folkhälsomyndigheten.

2.5 Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, närstående genom parrelation med offret, antal/100 000 invånare

2020 anmäldes 81 misshandelsbrott per 100 000 invånare mot kvinnor genomförda inomhus av en närstående genom parrelation till offret, vilket även kan benämnas våld i nära relation. Tidsserien visar att antal anmälningar minskat på Gotland mellan 2011 och 2019 för
att sedan vända uppåt igen 2020. Gotlands nivå är lägre än nivån i riket. Både på Gotland
och nationellt bedöms det finnas en underrapportering av misshandelsbrott i nära relation.
Det innebär att en ökning av antal anmäla fall kan bero på ökad upptäckt och inte enbart
bero på en faktisk ökning av antal brott. Minskad uppmärksamhet kring våld i nära relation
och låg benägenhet att anmäla dessa brott kan medföra en minskning som påvisas med statistik. Den ökning i antal anmälningar mellan 2019 och 2020 som påvisas kan påverkas av
såväl ökad identifiering och benägenhet att anmäla som faktisk ökning av våld i nära relation. På Gotland pågår sedan flera år arbete i samverkan mellan länsstyrelsen, Region
Gotland och polisen för att öka upptäckt och anmälningar.
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Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, närstående genom parrelation med offret 2009-2019,
antal/100 000 invånare
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Källa: Brottsförebyggande rådet.

2.6 Inrikes flyttnetto

Inrikes flyttnetto, dvs. hur många som inrikes flyttar till Gotland minus hur många som
flyttar från Gotland, är intressant eftersom det ses som ett attraktionsmått för regionen. De
flesta åren hittills under 2000-talet har inrikes flyttnetto för Gotland varit positivt och sedan
2016 visar inrikes flyttnetto en högre positiv nivå än tidigare under 2000-talet.
Inrikes flyttnetto, Gotland 2000-2020, (procent)
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Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).
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Inrikes flyttnetto Gotland 2021, per kön och ålderskategori
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Under 2021 var överskottet totalt, fördelat på kön för inrikes flyttningar, 379 kvinnor och
298 män. Gotland hade under 2021 ett positivt inrikes flyttnetto för alla kön och ålderskategorier utom en mycket liten minuspost män 85-94 år, Under de senaste åren har flyttnettot varit positivt för alla grupper utom kvinnor 15-24 år, sannolikt beroende på att fler
kvinnor väljer högre studier. Men 2021 var det positivt även för den gruppen.
Gotland hade 31 december 2021 en befolkning på 61 001 invånare. Den sammantagna befolkningsutvecklingen består utöver inrikes flyttnetto också av utrikes flyttnetto och av födelsenettot, dvs. hur många som föds i förhållande till hur många som avlider. Eftersom
det är färre som föds än som avlider på Gotland är befolkningsutvecklingen beroende av
ett positivt flyttnetto såväl för inrikes som utrikes flyttningar. Gotland har en demografisk
utmaning inte minst för kompetensförsörjningen genom en minskande andel i yrkesaktiv
ålder. I det sammanhanget är ett positivt flyttnetto totalt i de yrkesaktiva åldrarna viktigt.
År
Befolkning Gotland

2000
57 313

2005
57 488

2010
57 269

2015
57 391

2020
60 124

2021
61 001

Under åren 2010 till 2020 har 34 av 92 socknar ökat sin befolkning medan övriga har minskat eller haft i stort sett oförändrad befolkning. Se karta på nästa sida.
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Effektmål 3: God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar

På sikt kommer indikatorer för detta effektmål att tas fram, men det finns inte framtaget i
nuläget.
Från Vårt Gotland 2040: Förutsättningar för en god beredskap och god förmåga att hantera
samhällsstörningar är i högsta grad beroende av faktorer inom de andra effektmålen till
2040. Både i vardag, kris och förhöjd beredskap måste samhället kunna erbjuda fungerande
välfärd, vatten- och livsmedelsförsörjning, tillgång till drivmedel, energi och fungerande
kommunikationer. Att säkra den förmågan bidrar till ökad trygghet, hållbar omställning, attraktions- och konkurrenskraft.
Effektmål 4: God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande

Utbildningsnivån på Gotland är i alla avseenden fortsatt låg i förhållande till riket. Statistiken inom de mätta perspektiven visar att gotländska kvinnor i regel redan har, eller tillskansar sig, en högre utbildningsnivå än gotländska män. Gällande utbildningsnivå är trenden,
för både kvinnor och män, inom de mätta perspektiven för regionen i de flesta fall vikande
eller oförändrade.
Trots en vikande utbildningsnivå på Gotland visar statistiken en ökande trend gällande individer som studerar eller etablerat sig på arbetsmarknaden efter avslutat gymnasium. Dock
är trenden för individer som studerar på högskola eller universitet relativt oförändrad. Det
kan därför antas att den positiva utvecklingen gällande individen som antingen studerar eller etablerar sig på arbetsmarknaden härrör från individer som etablerar sig på arbetsmarknaden. Det i sin tur förklaras av att det finns ett stort kompetensbehov hos arbetsgivare.
Gällande goda förutsättningar för ett livslångt lärande bör det ses ur två perspektiv. Tillgång till en infrastruktur av vägledning och utbildning, samt individens egna förutsättningar
som trygghet och en god självbild och självkänsla. I dagsläget mäts endast perspektivet individens trygghet. I det perspektivet kan en se att trenden är vikande för både flickor och
pojkar, men att flickorna i regel upplever sig som mer otrygga än pojkarna.
Utbildning är grunden för goda livschanser, ett hälsosamt liv och för en väl fungerande
kompetensförsörjning. Uppnådd examen från gymnasieutbildning är idag ett krav i allt
större omfattning för att få ett arbete och för att som individ hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Mycket visar också på att en gymnasieexamen har ett starkt samband med god fysik
och psykisk hälsa. Således är gymnasiebehörighet viktigt för både individens hälsa och Gotlands kompetensförsörjning. Att endast 69 procent av gymnasieeleverna erhåller examensbevis, och endast 74 procent av eleverna erhåller examensbevis eller studiebevis är en betydande utmaning. I praktiken innebär det att nästan var fjärde gymnasieelev på Gotland inte
avslutar gymnasiet inom 4 år. Detta gäller inte enbart Gotland, en liknande utveckling finns
även för riket.
De elever som inte erhåller studiebevis eller gymnasieexamen kan senare avsluta sin gymnasiala utbildning inom vuxenutbildningen, vilket är positivt för den enskilde individen, men
kräver mer resurser. Att öka genomströmningen på gymnasiet bör således vara ett prioriterat arbete för huvudmannen. En god genomströmning där en högre andel än idag tar gymnasieexamen inom fyra år är också en kommunalekonomisk fråga.
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4.1 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun

88 procent av eleverna i årskurs 9 på Gotland var 2021 behöriga till yrkesprogram. Under
2000-talet har nivån varierat mellan 86 och 92 procent och de flesta åren är nivån i likhet
med riket med undantag för de senaste åren där nivån sjunkit mer i riket än vad den gjort
på Gotland. Fördelat på kön är nivån 6 procentenheter högre för flickor än för pojkar 2021
och skillnaden är avsevärt större än för riket (1 procentenhet).
Gotland följer trenden i riket med en svagt minskande andel elever som är behöriga till yrkesprogram. Utifrån historiska data kan vi dra slutsatsen att flickor generellt sett avslutar
grundskolan med högre måluppfyllelse än pojkar. Skillnaden i måluppfyllelse i skolan mellan flickor och pojkar förväntas fortsatt vara relativt oförändrad, där pojkar fortfarande
väntas ha lägre måluppfyllelse än flickor.
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun 2000-2021, andel (procent)
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Utveckling elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun 2009-2021, andel (procent), könsuppdeProcent
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4.2 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun

69 procent av gymnasieeleverna på Gotland 2021 klarade gymnasieexamen inom 4 år och
nivån har ökat sedan 2015 med 5 procentenheter. Nivån är 4 procentenheter högre för riket, och fördelat på kön är nivån 3 procentenheter högre för flickor än för pojkar 2021.
Motsvarande skillnad för riket är avsevärt högre (8 procentenheter). Väljer vi att inkludera
även studiebevis som ett avslut på gymnasiet kan vi se att 74 procent av eleverna på Gotland erhöll examensbevis eller studiebevis. Samma siffra för riket är 78 procent. Gällande
Gotland klarade 83 procent av eleverna på högskoleförberedande program examen inom 4
år 2021 medan motsvarande nivå för yrkesprogram var 76 procent, en skillnad på hela 7
procentenheter. Motsvarande skillnad för riket var 6 procentenheter.
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun 2015-2021, andel (procent), toProcent
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Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (procent), totalt
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Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun 2021, andel (procent), könsuppdelat
Gotland
Totalt
Kvinnor
Män
Högskoleförberedande program
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Riket
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Procent

Källa: Statistiska centralbyrån

4.3 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun

77 procent av gymnasieeleverna som fullföljde gymnasieutbildning på Gotland 2017 var
etablerade på arbetsmarknaden eller studerade 2019. Nivån för ungdomarna på Gotland
har ökat markant mellan 2014 och 2019. Trots att skillnaderna jämfört med riket har minskat var ändå nivån 4 procentenheter lägre på Gotland än i riket 2019. Fördelat på kön är nivån 5 procentenheter högre för pojkar än flickor för 2019. För riket var skillnaden mellan
pojkar och flickor 2019 2 procentenheter, där flickor i högre utsträckning var etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning än pojkar. 83 procent
av eleverna som gick högskoleförberedande program på Gotland var i arbete eller studier
2019, medan motsvarande nivå för yrkesprogram var 69 procent, en skillnad på hela 14
procentenheter. Motsvarande skillnad för riket var något lägre, 9 procentenheter.
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun 2013-2019, andel (procent)
Procent
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Källa: Statistiska centralbyrån och Skolverket
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Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun, 2019, andel (procent), könsuppdelat
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Källa: Statistiska centralbyrån och Skolverket

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,
Gotland, 2015 - 2019, andel (procent), könsuppdelat
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Källa: Statistiska centralbyrån och Skolverket

4.4 Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,
yrkes- resp. högskoleförberedande program

39 procent som avslutat ett högskoleförberedande program på Gotland 2017 hade 2019 påbörjat en utbildning på universitet eller högskola, samma siffra för yrkesförberedande program var avsevärt lägre, 4 procent. Gällande högskoleförberedande program är skillnaden
mellan riket (48 procent) stor. Nästan 20 procent färre individer på Gotland hade 2019 påbörjat en utbildning på universitet eller högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning i
förhållande till riket. Gällande yrkesförberedande program är skillnaden mellan Gotland
och riket ännu större. Endast 4 procent på Gotland, jämfört med 7 procent för riket, hade
2019 påbörjat en utbildning på universitet eller högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning. En skillnad på nästan 43 procent.
I riket hade 2019 40 procent av kvinnorna påbörjat en utbildning på universitet eller högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, samma siffra för männen var 30 procent. På
Gotland hade 2019 26 procent av kvinnorna påbörjat en utbildning på universitet eller högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, samma siffra för männen var 23 procent. Dif-
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ferensen för kvinnor mellan riket och Gotland uppgick 2019 till hela 35 procent. Samma
siffra för männen var 23 procent.
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkes- resp. högskoleförberedande program, andel (procent)
Procent
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Källa: Statistiska centralbyrån och Skolverket

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (procent),
könsuppdelat
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4.5 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning avser all eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år
samt forskarutbildning. Hög utbildning definieras som minst en 3-årig eftergymnasial utbildning och forskarutbildade.
2020 hade Gotland 37 procent invånare mellan 25-64 år med eftergymnasial utbildning,
Samma siffra för riket var 44 procent. Gotland hade 2020 23 procent invånare mellan 2564 år med hög utbildning. Samma siffra för riket var 29 procent. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning på Gotland 2020 var markant högre än andelen män, 45 procent
respektive 30 procent, en skillnad om hela 33 procent. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning i riket 2020 var högre än andelen män, 51 procent respektive 38 procent, en
skillnad om ungefär 25 procent.
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Indikatorn är trögrörlig och påverkas i hög grad av ålderssammansättningen i befolkningen.
Andelen invånare mellan 25-44 år på Gotland med eftergymnasial utbildning är högre än
andelen invånare mellan 45-64 år med eftergymnasial utbildning. En trend som är i paritet
med riket.
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, 2015-2020, andel (procent)
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Källa: Statistiska centralbyrån

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, 2020, andel (procent), könsuppdelat
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Källa: Statistiska centralbyrån

4.6 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar

82 procent av eleverna i årskurs 9 på Gotland svarade att det stämmer ganska bra eller
stämmer helt och hållet på frågan om de känner sig trygga i skolan 2020. Nivån har sjunkit
från 2016, då nivån var 89 procent. Nivån var ett par procentenheter högre för Gotland än
för ovägt medel alla kommuner 2020. Fördelat på kön är nivån 4 procentenheter högre för
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pojkar än för flickor på Gotland 2020. Motsvarande skillnad för ovägt medel alla kommuner var 1 procentenhet.
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar 2016-2020, andel (procent)
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Källa: Skolinspektionen

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar 2020, andel (procent)
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Effektmål 5: Ett klimatneutralt Gotland

Effektmålet om ett klimatneutralt Gotland 2040 innebär att gå före det nationella målet att
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det nationella etappmålet till 2040 säger att utsläppen år 2040
bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990. Under perioden 1990 till 2019 har utsläppen för Gotlands del totalt minskat med cirka 2,5 procent. Därmed återstår stora utmaningar som behöver lösas under 2020-talet, för att nå ett klimatneutralt Gotland 2040.
Utsläppen från industrin dominerar. För industrin finns färdplaner för hur omställningen
ska gå till. Det behövs stöd från både konsumentled, övrigt näringsliv och politiska beslut
samt investeringar för att det ska kunna göras fort nog. Tekniskt kan det lyckas att kring år
2030 ha förpassat de stora industriutsläppen till historien. För det gotländska samhället som
helhet blir transportomställningen den stora utmaningen för att klara klimatmålen. (Se även
effektmål 12 God tillgänglighet och hållbara kommunikationer).
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5.1 Utsläpp till luft av växthusgaser

De totala utsläppen till luft av växthusgaser från Gotland var knappt 2 200 kiloton CO2-ekvivalenter år 2019, (senast tillgängligliga samlade uppgift). Industrin inom ETS (EU:s utsläppshandel), stod för den övervägande delen, 1 800 kiloton. På grund av industrins och
transporternas ökande omfattning har utsläppen från Gotland varje år under hela 2000-talet fram till 2018 varit högre än år 1990. Till år 2019 hade en liten minskning av de totala
utsläppen skett jämfört med 1990, men transportutsläppen 2019 var hela 90 procent högre
än 1990. Utsläppen från tunga industrin var 2019 fortfarande något högre än 1990 men har
sjunkit 2020 och 2021. Totalt sett har utsläppen minskat med cirka 2,5 procent mellan 1990
och 2019. Det nationella etappmålet till 2040 säger att utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990.
Utöver industrin kommer den största klimatpåverkan från jordbruk och transporter på
Gotland, men de båda områdenas utsläpp motsvarar tillsammans bara en fjärdedel av industrins utsläpp. Därför visas två diagram nedan, ett inklusive industrin och ett exklusive
industrin.
Utsläpp till luft av växthusgasertotalt och från industrin på Gotland totalt 1990-2019(21), kiloton koldioxidekvivalenter -CO 2ekv
Växthusgasutsläpp, kiloton/ år, CO2-ekv,
röd linje, delmängd fossil CO2 från ETS-industri
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Källor Nationella emissionsdatabasen, SMHI samt, röd linje, Utsläpp i siffror, Naturvårdsverket.
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Utsläpp till luft av växthusgaser på Gotland exklusive industrin 1990-2019, kiloton CO2ekv,
(jordbrukets utsläpp är biologiska, inte fossila)
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Arbetsmaskiner Tot

Övriga transporter

Inrikes civil sjöfart

Jordbruk, djur & gödsel

Jordbruk, växtodling

Energiförsörjning, exkl stenindustrin

Avfall och avlopp

Produktanvändning
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1990

2000

2005

2010

2015

2018

2019

Källa: Nationella emissionsdatabasen, SMHI samt Utsläpp i siffror, Naturvårdsverket

5.2 Utsläppsintensitet, (utsläpp till luft av växthusgaser totalt/BRP)

Utsläppen av växthusgaser satt i relation till bruttoregionprodukten per invånare, även kallat utsläppsintensitet, fortsätter att minska i Sverige. Det är viktigt för att klara en hållbar
omställning, ur alla perspektiv. Jämfört med andra regioner är utsläppsintensiteten högst på
Gotland. Gotland har lägst bruttoregionprodukt (BRP) per invånare i Sverige, samtidigt
som den utsläppsintensiva kalk- och cementindustrin finns på Gotland. Än tydligare skulle
detta vara om utsläppen visades fördelade per sysselsatt i de mest utsläppsintensiva sektorerna. Å andra sidan är kalk-.och cementindustrin på Gotland underleverantör till många
branscher med verksamhet i övriga Sverige eller andra länder. De geografiskt fördelade utsläppen blir tunga att bära för exporterande regioner med få invånare.
Utsläppsintensitet, (utsläpp till luft av växthusgaser totalt/BRP) 2012-2019
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Källor: SCB dec 2021, BRP/region, Nationella emissionsdatabasen, SMHI, 2021

32

Effektmål 6: Ett energisystem baserat på förnybar energi

På Gotland består 99 procent av den totala energiproduktionen av vindkraft. På Gotland
utgör elförsörjningen en mindre, men ökande, del av energisystemet. För den planerade utvecklingen inom industrin kommer möjligheten till kraftigt ökad användning av hållbart
producerad el att bli avgörande. Lokal elproduktion står för hälften av elbehovet på årsbasis. I nuläget försörjs en stor del av byggnadsuppvärmningen av lokalt producerat skogsavfall och andra strömmar av restprodukter, men lokal biomassa kan inte svara för industrins
värmebehov.
6.1 Elproduktion totalt inom det geografiska området

Elproduktionen på Gotland var totalt nära 525 MWh år 2020. Cirka 99 procent av den totala elproduktionen på Gotland utgörs av vindkraft. Elproduktionen kan variera påtagligt,
exempelvis var 2018 ett år med dåliga vindar. Lokal elproduktion står för hälften av elbehovet på årsbasis. När det blåser bra blir det elöverskott på Gotland, då exporteras el till fastlandet. Fastlandskabeln är viktig för att kunna överföra el i båda riktningarna.
Elproduktion totalt inom det geografiska området 2012-2020, MWh
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Källa: Statistiska centralbyrån

6.2 Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området

Slutanvändningen av energi totalt på Gotland var enligt Statistiska centralbyrån 4 063 017
MWh (4 063 GWh) år 2019. Under 2021 tog Länsstyrelsen fram en energibalans för Gotland6, där statistiken kompletterats med uppgifter från bland annat energiföretag och industrins miljörapporter. Därför finns en differens för slutanvändning av energi tabellen nedan.
Under de senaste tio åren ses vissa variationer i energianvändningen som beror främst på
industrin. På Gotland sker ungefär 50 procent av den totala energianvändningen, 40 procent av elanvändningen och 80 procent av värmeanvändningen inom industrin. En jämförelse med riksgenomsnitt eller andra kommuner/regioner blir ointressant - utom Lysekil,
Oxelösund och Luleå med liknande situation, eftersom industrin är så energiintensiv att
andra sektorers eventuella energieffektivisering inte får genomslag i statistiken.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7525573b17cc1794559149d/1635412603059/Fl%C3%B6desdiagram%20f%C3%B6r%20Gotlands%20energibalans%202019.pdf
6
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Energianvändning i Gotlands län år 2019 fördelade på användarkategorier
Användarkategori

Jordbruk, skogsbruk, fiske
Industri, byggverksamhet
Offentlig verksamhet
Transporter
Övriga tjänster
Hushåll
Totalt

Total energianvändning

Varav elanvändning

[GWh]

[GWh]

357
2 550
122
640
309
505
4 484

41
376
73
0,3
246
262
999

Andel el inom
sektorn, procent
11,4
14,7
60,0
0,1
79,7
51,6

Andel av total elanvändning, procent
4,1
37,6
7,3
0,0
24,7
26,2
100,0

Källa: Länsstyrelsen i Gotlands län, Energibalans för Gotland 2021 (data från 2019), SCB med kompletteringar

6.3 Energiintensitet (energianvändning/BRP)

Energiintensiteten mäter förhållandet mellan energiförbrukningen i en region och värdet på
regionens samlade produktion, bruttoregionprodukten (BRP). Att mäta energiintensitet är
ett sätt att mäta energieffektiviteten och därmed se hur effektivt energiresurserna används.
Kvoten ska minska för att bidra till effektmålet.
Slutanvändning av energi (MWh)/bruttoregionprodukt (BRP) (Mkr)
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Källa: Statistiska centralbyrån och Energimyndigheten

Effektmål 7: Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet

Effektmålet har tydliga kopplingar till andra effektmål för 2040. Utan tillgång till vatten av
god kvalitet och kvantitet är det inte möjligt att nå mål kring exempelvis näringslivsutveckling. Även mål som Säkrad biologisk mångfald kräver att det finns vatten tillgängligt för djur
och växter i landskapet, både som markvatten och i akvatiska miljöer känsliga för uttorkning som exempelvis våtmarker och mindre vattendrag.
Grundvattennivåerna på Gotland var under sommaren och hösten 2021 under eller mycket
under det normala. År 2021 var ett år med rekordmånga besökare, vilket ledde till ett stort
behov av dricksvatten på Gotland. Flertalet av de allmänna vattentäkterna hade ett uttag
under sommaren som låg på den maximala tillåtna mängden enligt deras vattendomar, och
från enskilda brunnsägare rapporterades problem med både kvalitet och torrlagda brunnar.
Problem med vattenkvaliteten i enskilda vattentäkter är vanligt, både gällande kemi och
mikrobiologi. Även förhöjda halter av bor har hittats i det gotländska grundvattnet, men
ursprunget och riskerna är oklara. Spår av läkemedelsrester och PFAS 7har hittats i kommunala vattentäkter, och även bekämpningsmedel har hittats i enskilda vattentäkter. KvinPFAS, ett samlingsnamn för cirka 5 000 industriellt framställda per- och polyfluorerade kemikalier. De används i ett stort antal produkter som till exempel i brandskum och impregneringsmedel. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga.
7
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nor i fertil ålder och barn är särskilt känsliga för vissa föroreningar och därför blir arbetet
med miljökvalitetsmålet också en folkhälso- och rättvisefråga.
Innan tillkomsten av avsaltningsanläggningarna var Gotland helt och hållet nederbördsberoende för sin dricksvattenförsörjning. Trots att tekniken att framställa dricksvatten från
bräckt Östersjövatten innebär en inbyggd sårbarhet, uppvägs den av att grundvattentillgångarna bättre kan skyddas mot överexploatering. Det är dock viktigt att komma ihåg att
kapacitetstillskottet inte ökar tillgången till dricksvatten hos den stora andel gotlänningar
och näringsliv som har egen vattenförsörjning, en grupp som nästan undantagslöst inkluderar jordbruket.
För att nå effektmålet krävs förenklat tre saker; skydda vattnet från föroreningar, anpassa
uttagen till tillgången samt återskapa delar av landskapets vattenhållande förmåga. Dagens
indikatorer fångar någorlunda de två första åtgärderna. Trots att länet inom den nationella
våtmarkssatsningen har restaurerat 6,5 hektar våtmark, bedömer länsstyrelsen att trenden
för närvarande är negativ när det gäller möjligheterna att nå miljömålet Myllrande våtmarker.
7.1 Vattentäkter med vattenskyddsområde

I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50
personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas med hjälp av skyddsföreskrifter som gäller inom ett visst geografiskt område. Indikatorn visar antal aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde, dividerat med
antal aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman. (Region Gotland saknar reservvattentäkter).
Ett nytt vattenskyddsområde tillkom under 2021, i Åminne, vilket innebar att 16 av 22 aktiva kommunala vattentäkter nu har vattenskyddsområde, vilket motsvarar 73 procent.
Ovägt medel för kommuner i Sverige är just 73 procent. Motsvarande siffra för Region
Gotland 2020 var 68 procent. En viktig faktor i sammanhanget är att enbart den procentuella andelen vattentäkter med vattenskyddsområde inte säger något om när skyddsföreskrifterna antogs. I många fall är de på Gotland antagna före miljöbalkens införande, och behöver därför revideras till moderna föreskrifter. Målnivån 100 procent innebär med andra ord
inte att samtliga aktiva kommunala vattentäkter har ett modernt och adekvat skydd.
7.2 Vattenförekomster med god ekologisk status

Gotland har 76 vattenförekomster statusklassade inom vattenförvaltningssystemet. De utgörs av 17 grundvattenförekomster, 24 kustvatten, 3 utsjövatten, 5 sjöar samt 27 vattendrag. Status för en vattenförekomst fastställs normalt en gång under varje sexårig förvaltningscykel och utgår från ett par huvudbedömningar. Vattendrag, sjöar och kust/utsjövatten delas upp i en ekologisk respektive kemisk bedömning/status, var och en med många
underliggande parametrar. Ytvattnets ekologiska status klassas enligt en skala med fem huvudklasser, medan kemisk status har två klasser. Grundvattenförekomsternas status, å
andra sidan, bygger på kemisk och kvantitativ status.
När det gäller ekologisk status fördelade sig resultatet enligt den senaste bedömningen på
följande sätt när det gäller ytvatten på Gotland (59 förekomster):
Hög
God
Måttlig Otillfredsställande Dålig
Data
status
status
status
status
saknas
status
Ekologisk 0 %
19 %
69 %
7%
0%
5%
status

35

När det gäller kemisk status har ingen ytvattenförekomst god status. Situationen är den
samma över hela Sverige; ingen ytvattenförekomst når klassen ”god”, eftersom två ämnen,
kvicksilver och polybromerade difenyletrar8 överstiger gränsvärdena i alla landets ytvattenförekomster på grund av nedfall från atmosfären.
När det gäller grundvattenförekomsterna på Gotland fördelar sig statusklassningen på följande sätt:
God status
Otillfredsställande status
Kemisk status
71 %
29 %
Kvantitativ status
65 %
35 %
I databasen VISS kan man göra jämförelser mellan Gotland och riksgenomsnittet. Nedan
presenteras dels en total, i vilken ”antal sjöar och vattendrag med god ekologisk status och
grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, i procent av antal sjöar,
vattendrag och grundvattenförekomster” ingår, dels presenteras kategorierna var för sig.
Kustvatten eller utsjöområden ingår inte i diagrammet nedan. Hög eller god ekologisk status uppnås inte i någon av kustvattenförekomsterna. De flesta av Gotlands kustvatten klassas som måttlig status med höga koncentrationer av näringsämnen som den främsta orsaken.
Andelen vattenförekomster (sjöar och vattendrag) med god ekologisk status på Gotland var
46 procent för perioden 2017-2021. Nivån på Gotland är aningen bättre än riksgenomsnittet. Fördelat på grundvatten, sjöar och vattendrag utmärker sig sjöarna på Gotland med 100
procent god ekologisk status 2017-2021, motsvarande siffra för riket är 39 procent. För
vattendragen är den ekologiska statusen i det närmaste lika, 22 respektive 23 procent, medan en jämförelse när det gäller statusen för grundvatten utfaller till Gotlands nackdel. 68
procent av de gotländska grundvattenförekomsterna bedöms ha god status jämfört med
riksgenomsnittets 99 procent.
Vattenförekomster med god ekologisk status 2017-2021, andel (procent). För grundvatten god kemisk och
kvantitativ status.
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Källa: VISS, Länsstyrelsen

7.3 Vattenanvändning totalt

SCB presenterar vart femte år statistik över vattenanvändningen i Sverige. Senast tillgängliga statistik är från 2015 (publicerad 2017). Data för 2020 kommer att publiceras vecka 44 i
8

PBDE, används som flamskyddsmedel
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år. Den sannolikt vanligast förekommande siffran för vattenanvändning är hur mycket vatten vi använder per person och dygn i våra hushåll. I Sverige ligger den siffran på 157 liter/person och dygn. Omräknat till årsförbrukning motsvarar det 57,3 m3/invånare och år.
Totalt använder dock svenskarna 311,6 m3 vatten/ invånare och år om man även räknar
med jordbruket, industrin och övrig användning. Vattenanvändningen avser allt sötvatten,
inte enbart dricksvatten.
Enligt Statistiska centralbyrån förbrukades totalt 43,5 miljoner kubikmeter (m3) vatten på
Gotland 2015. Omräknat till person och år stod hushållen för 66,1 m3/invånare och år, vilket är över riksgenomsnittet på 57,4 m3/invånare och år. Att siffran är högre för hushållen
än för riksgenomsnittet är märkligt med tanke på hur känd numera Gotlands utsatta vattenförsörjningssituation är. Fritidshus räknas in i denna kategori, medan hotell- och restaurangbranschen räknas in under ”övrig användning”.
Vattenanvändning totalt, 2015, m3/invånare
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Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetad med SCB:s uppgifter om antal invånare 2015.

Den totala vattenanvändningen på Gotland är enligt SCB 758 m3/invånare och år, vilket är
mer än dubbelt så mycket som riksgenomsnittets 311,6 m3/invånare och år. På Gotland
står industrin för 80 procent av vattenförbrukningen, medan riksgenomsnittet är 69 procent. Eftersom Gotland saknar de industrigrenar som normalt sett står för största delen av
vattenförbrukningen i Sverige (massa-, papper- och pappersvaruindustrin har i särklass
störst vattenanvändning, därefter följer industrin för tillverkning av kemikalier och kemprodukter samt stål- och metallverk) bör rimligtvis merparten av denna vattenförbrukning
kunna hänföras till livsmedelsindustrin och mineralindustrin.
Det är en anmärkningsvärt hög siffra. Industrins vattenförbrukning har varierat kraftigt senaste 20 åren, vilket avspeglar sig i kurvans märkliga form i diagrammet nedan; övriga kategorier varierar inte lika mycket. SCB:s tillgängliga statistik sträcker sig tillbaka till 1990 och
industrins vattenförbrukning på Gotland har under denna period aldrig varit lika hög som
nu. I länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan uppskattades dock industrins vattenförbrukning 2015 till 9,3 Mm3 och år, eller bara en dryg fjärdedel av den andel SCB anger9.

9

För ett längre resonemang kring möjliga förklaringar till att uppgifterna skiljer sig så mycket åt hänvisas till vattenförsörjningsplanen.
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Vattenanvändning totalt, m3/invånare och år
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7.4 Kvalitet, enskild vattenförsörjning

Kvaliteten för den enskilda vattenförsörjningen brukar vanligtvis anges både med kemiska
parametrar och mikrobiologiska. Ett dricksvatten ska klara båda kvalitetskraven för att vara
tjänligt. Som redan nämnts är ungefär 40 procent av befolkningen på Gotland beroende av
vattenförsörjning från egen brunn. Mänsklig påverkan på vattenkvaliteten kan komma från
till exempel närhet till avlopp, jordbruk och vägar. Det kan också finnas en naturlig påverkan beroende av geologin och saltvatteninträngning. Brunnens utförande spelar också stor
roll för vattenkvaliteten. Grävda brunnar är betydligt mer utsatta för mikrobiologisk förorening än bergborrade brunnar.
Vattenanalyser från den senaste perioden 2015-201910 från enskilda brunnar på Gotland visar att hälften av brunnarna hade tjänligt vatten ur mikrobiologisk synvinkel, medan en
tredjedel hade tjänligt med anmärkning och resterande del otjänligt (16,7 procent). Vad gäller den kemiska vattenkvaliteten så hade 3,4 procent av brunnarna vatten som bedömts
vara otjänligt medan 86,2 procent som tjänligt med anmärkning. Endast 10,3 hade ett tjänligt vatten. Det finns mindre skillnader mellan tidsperioderna, men överlag är resultaten relativt lika och ingen tydlig förbättring eller försämring kan utläsas. Vanliga kemiproblem i
länet är höga kloridhalter på grund av saltvatteninträngning. Det förekommer också problem med kväveföreningar (nitrat och ammonium).
Kvalitet, enskild vattenförsörjning/brunnar, kemisk bedömning 2019
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Endast ett samlat provtagningstillfälle vart femte år. På nationell, samlad nivå publiceras data varje år och här har 2019 års värden använts.
10
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Kvalitet, enskild vattenförsörjning/brunnar, mikrobiologisk bedömning 2019
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Effektmål 8: Hållbara kretslopp

Effektmålet Hållbara kretslopp är brett och redovisas här med ett begränsat antal indikatorer.
Inom miljömålssystemet finns ett antal etappmål som kan vara intressanta att följa när man
vill ta reda på hur det går med arbetet för hållbara kretslopp, till exempel inom avfall och
cirkulär ekonomi (läs mer på www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/ eller länsstyrelsens årliga miljömålsuppföljning11).
Gotland kan uppvisa exempel på återvinning och återbruk, men problemet är att resursflödena fortfarande till övervägande delen är linjära. På knappt tio år har avfallsmängderna på
Gotland ökat med nästan 100 kilo per person och år. Det är en anmärkningsvärd ökning,
som inte har sin motsvarighet på nationell nivå där siffran under samma period varit nära
nog oförändrad.
En stor del av ökningen står grovavfallet för, en fraktion där en stor del av så kallade sällanköpsvarorna till slut hamnar. Allmänt är andelen hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, inklusive den rötning som sker till biogas, högre än riksgenomsnittet, vilket är
bra, även om siffrorna för insamlingen av förpackningar och returpapper fallit tillbaka något de senaste åren. Stigande avfallsmängder betyder dock samlat att råvaruuttaget fortsatt
är betydande och att Gotland på denna punkt inte rör sig mot effektmålet.
En viktig del av arbetet med hållbara kretslopp är att avgifta dem. Vi lever idag i ett kemikaliesamhälle där användningen av kemikalier är starkt kopplad till vår livsstil. De finns i
mat, leksaker, kläder, elektronik, kosmetika och de byggprodukter våra hus är tillverkade
av. Många kemikalier kan långsamt läcka från varorna under deras livstid, till exempel från
kläder och elektronik. De skadliga kemikalierna hamnar ofta i avloppet och kan förorena
sjöar och vattendrag.
Undersökningar visar att många kemikalier återfinns i avloppsvatten från Visby avloppsreningsverk (se nedan), och i mätbara halter i Gothemsån. Olika miljögifter återfinns också i
grundvattnet om än i mycket låga halter. Trots att läckaget från en enskild vara kan verka
försumbar, gör de stora volymerna av varor att det totala läckaget kan vara betydande och
orsaka skador i miljön.
11

https://www.rus.se/wp-content/uploads/Gotland-Regional-arlig-uppfoljning-av-miljomalen.pdf
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Region Gotlands framgångsrika arbete de senaste åren med slamhanteringen vid Visby reningsverk, där man genom uppströmsarbete som resulterat i en Revaq-certifiering, visar att
det går att aktivt arbeta förebyggande. Även tester med membranrening av det utgående
vattnet har testats just för att visa att det är tekniskt möjligt att rena bort de kemikalier som
de normala reningsprocesserna inte klarar att bryta ned. Hög återföring av ett certifierat
slam och dess växtnäring till produktiv åkermark på Gotland är ett exempel på framgångsrikt kretsloppsarbete.
8.1 Insamlat hushållsavfall totalt

Det insamlade hushållsavfallet på Gotland var 562 kilo per person 2020. Det är en ökning
med 17 kilo jämfört med 2019. Jämfört med 2011 har avfallsmängderna ökat med nästan
100 kilo per person och år, medan ovägt medel för alla kommuner har legat nära nog oförändrat. Avfallsmängderna är för närvarande 9 procent högre på Gotland jämfört med riksgenomsnittet. Fördelat på avfallstyper 2020 dominerar grovavfall följt av mat- och restavfall på Gotland. Störst skillnad jämfört med ovägt medel alla kommuner är det för förpackningar och retur där nivån på Gotland 2020 var 117 kg/person och för ovägt medel drygt
hälften, 69 kg/person.
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Insamlat hushållsavfall totalt 2020, kg/person
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8.2 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel

På Gotland samlades 51 procent av hushållsavfallet i för materialåtervinning år 2020. Den
biologiska behandlingen, främst rötning till biogas samt en mindre mängd kompostering,
sker på Gotland. Mellan 2011 och 2015 varierade nivån mellan 60 och 43 procent. Efter
2015 har nivån de senaste åren långsamt sjunkit, men andelen till biologisk behandling
ökar. Nivån på Gotland har under flertalet år under 2010-talet ändå varit drygt 10 procentenheter högre än ovägt medel alla kommuner. Men medan medelvärdet ökat från 32 procent 2010 till 38 procent 2020, har Gotland under samma period minskat från 60 till 51
procent. När det gäller hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning är målet nationellt att minst 55 viktprocent ska materialåtervinnas 2025, minst 60 procent 2030 och slutligen minst 65 procent 2035.
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandl. 2011-2020, andel (procent)
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8.3 Ekologiskt odlad åkermark

Som län har Gotland landets näst högsta andel av sin landareal i form av jordbruksmark (36
procent). Av Gotlands åkermark var andelen ekologiskt12 brukad 15 procent 2020. Det är
en ökning från 2009 då andelen var 10 procent. Andelen på Gotland har i stort sett följt utvecklingen på nationell nivå och under en följd av år legat någon enstaka procentenhet under riksgenomsnittet.
Jämfört med många andra län har Gotland en hög andel betesmark (23 procent). Räknar
man totalt för jordbruksmarken (dvs. både åker- och betesmark) har Gotland 21 procent
ekologiskt omställd areal eller två procentenheter över riksgenomsnittet (19 procent). Nationellt finns för 2030 ett mål att 30 procent av jordbruksarealen ska brukas ekologiskt och
60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska livsmedel.

Med ekologiskt odlad åkermark avses arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven
enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
12
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Ekologiskt odlad åkermark 2009-2020 andel (procent)
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Effektmål 9: Säkrad biologisk mångfald

Effektmålet Säkrad biologisk mångfald följs genom två indikatorer, som handlar om naturskyddade områden på land och till havs. Naturskyddade områden är en viktig komponent
när det gäller att säkra den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen gör i sin årliga miljömålsuppföljning 2021 bedömningen att utvecklingen för biologisk mångfald på Gotland är negativ. I miljömålsuppföljningen konstaterar Länsstyrelsen att ”Den biologiska mångfalden
måste prioriteras högre för att nå mål och åtaganden. Ett allt storskaligare brukande gör att
många arters livsmiljöer krymper och fragmenteras. Klimatförändringar och patogener13
kan ge ytterligare negativa effekter. För att vända utvecklingen krävs förändringar på landskapsnivå.”
Det är därför svårt att ge en samlad bild av läget enbart genom att studera arealer av naturskyddade områden. Artdatabanken vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) följer läget för
den biologiska mångfalden i Sverige genom att vart femte år publicera en sammanställning
över hotade arter i dels olika hotkategorier, dels efter habitat (landskapstyp) och slutligen
geografi (riket/län), allmänt kallad rödlistan. I den uppdaterade rödlistan för 2020 framgår
att andelen rödlistade arter ökat jämfört med tidigare rödlistor, många arter har också förflyttats till högre hotkategorier. Det är ett tecken på att utvecklingen på Gotland på artnivå
inte rör sig i riktning mot effektmålet.
Som länsstyrelsen konstaterar måste det till förändringar på landskapsnivå för att vända
trenden. Det kan handla om åtgärder för att skapa livsmiljöer och stärka populationer av
hotade arter utanför traditionellt skyddade områden. Inom ramen för LONA (Den lokala
naturvårdssatsningen) har en rad olika åtgärder bekostats som syftar till att gynna biologisk
mångfald till exempel vattenprojekt på södra Gotland, röjning och åtgärder för att skapa
öppna sandblottor, bekämpning av vresros i sandmiljöer (Herta) och åtgärder för att gynna
vilda pollinatörer vid Slite golfbana i samarbete med länsstyrelsen. Frihuggning av skyddsvärda träd (ek, ask och alm) och föryngring genom trädplaner i ängen och lövlundar. Vidare
röjning av vass och återinförande av bete i tre olika strandängsområden på nordöstra och
östra Gotland, som förväntas gynna strandängsfåglar och floran.

13 Patogener kan något förenklat beskrivas som ett samlingsbegrepp för sjukdomsframkallande mikroorganismer.
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Ett av de större projekten för att främja och säkra naturvärden på Gotland är den pågående
bildandeprocessen för en ny nationalpark i Bästeträskområdet, som fortsatte under 2021
med markförvärv, marina inventeringar och en planerad sammanställning av invasiva arters
förekomst för kommande åtgärder. Nationalparken förväntas bidra till ett långsiktigt bevarande av värdefull natur med ingående naturtyper och arter.
9.1 Marint skyddad havsareal

Andelen marint skyddad havsareal för Gotland var 4,7 procent 2020 och denna nivå har
det varit sedan 2015. Nivån på Gotland jämfört med riket har varit likartad mellan 2015
och 2017, men sedan 2018 har andelen för riket ökat för att 2020 ligga på 6,9 procent. Det
enskilt största naturreservatet i marin miljö inom Gotlands län är Salvorev-Kopparstenarna,
som har en havsareal på 56 000 hektar.
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9.2 Skyddad natur

Andelen skyddad natur på Gotland, mätt som andel av kommunens yta, var 2021 totalt 6,3
procent. Under 2021 tillkom naturreservatet Slite skärgård. Området beslutades 2016, men
blev gällande under 2021. Jämfört med riket i stort är andelen skyddad natur på Gotland
strax under hälften av riksgenomsnittet. Fördelat på hav, inlandsvatten och land utmärker
sig inlandsvatten på Gotland med en skyddad andel på nära 29 procent 2021 medan andelen för hav var 5,5 procent. Andelen skyddad natur avseende inlandsvatten på Gotland är
tre gånger så hög jämfört med riket 2021, något som i huvudsak kan förklaras med att länets till ytan största sjö, Bästeträsk, ingår i naturreservatet med samma namn.
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Skyddad natur 2021, andel (procent)
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Effektmål 10: God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag behövs för utveckling och tillväxt. Indikatorerna påvisar överlag en positiv trend för att starta företag. Antal nystartade
företag per tusen invånare är högt på Gotland, en andraplats efter Stockholms län. Andelen
nystartade företag med kvinnlig ledning var drygt 42 procent på Gotland och 32 procent
för riket 2020. Företagsklimatet har förbättrats tre år i rad och nådde 2021 det högsta Nöjd
Kund Index (NKI) för Gotland sedan undersökningen startade 2010.
Gotland har en lägre andel som arbetar inom näringslivet jämfört med riket, cirka 60 procent jämfört med 68 procent. 75 procent av männen förvärvsarbetade inom näringslivet
2020 och 44,5 procent av kvinnorna. Bruttoregionprodukten (BRP) per sysselsatt på Gotland var 2020 lägst i landet. När det gäller att driva och utveckla finns det utvecklingsområden, för att ytterligare stärka konkurrenskraften och tillväxten i näringslivet. Företagens
omsättning ökar över tid och särskilt 2019 syns en stor ökning, något som föranleder ytterligare analys och dialog för att klargöra orsaken till. Varuexporten ökar svagt, men Gotland
ligger lägst i landet. En viktig del av tjänsteexporten utgörs av internationella gästnätter,
vilka är ungefär 10 procent av samtliga gästnätter. Av förklarliga skäl har de minskat kraftigt
under 2020 och 2021 efter några år av ökning.
Grön omställning, en vidgad marknad, digitalisering och jämställdhet stärker möjligheterna
till god konkurrenskraft, liksom att främja ett gott näringslivsklimat. Dessutom är goda
kommunikationer, en väl fungerande kompetensförsörjning och tillgången till bostäder avgörande för ett konkurrenskraftigt näringsliv.
10.1 Förvärvsarbetande i näringslivet, dagbefolkning

Förvärvsgraden och volymen som arbetar inom näringslivet är en viktig indikator för Gotlands konkurrenskraft och tillväxt. Andelen förvärvsarbetande i näringslivet på Gotland var
59,8 procent av det totala antalet dagsysselsatta 2020. Sedan 2012 till 2020 har nivån minskat med totalt 3 procent. Motsvarande minskning för riket är 0,7 procent och jämfört med
riket är nivån på Gotland 8 procentenheter lägre 2020. Fördelat på kön är det stora skillnader, 74,6 procent av männen på Gotland förvärvsarbetade inom näringslivet 2020 medan
nivån för kvinnorna var 44,5 procent, en skillnad på 30 procentenheter. Motsvarande differens mellan män och kvinnor för riket var likartad.
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Förvärvsarbetande i näringslivet, dagbefolkning 2010-2020, andel (procent)
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Förvärvsarbetande i näringslivet, dagbefolkning 2020, andel (procent)
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10.2 Bruttoregionprodukt (BRP), kr per sysselsatt

Bruttoregionprodukten (BRP) på Gotland var 738 000 kr per sysselsatt år 2020, vilket är
lägst i landet. För riket är BRP 985 000 kr per sysselsatt 2020. En skillnad motsvarande 25
procent. Sedan 2012 har BRP per sysselsatt på Gotland ökat med drygt 20 procent och
motsvarande förändring för riket är 18 procent. Fördelat på produktionstyp svarade tjänsteproduktionen för 40 procent av total BRP och varuproduktionen svarade för 22 procent.
Offentliga myndigheter står för en betydande andel av BRP på Gotland, 27 procent 2020.
Jämfört med riket har Gotland även en låg andel förvärvsarbetande inom näringslivet.
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Bruttoregionprodukt (BRP), kronor per sysselsatt 2012-2020
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Bruttoregionprodukt per produktionstyp, Gotland, 2020
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10.3 Företagens omsättning, tkr per invånare

Indikatorn visar företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning,
mkr och avser uppgifter från företagens inlämnade inkomstdeklarationer. Företagens ekonomiska omsättning ökade på Gotland med 141 000 kr per invånare för 2019 och riket
hade en svag minskning. Dock är det fortfarande stora skillnader jämfört med Gotland och
riket. Statistiken visar en mycket stor ökning 2019 vilket kräver ytterligare undersökning
och analys. Det kan vara besöksnäringen som hade ett mycket bra år men det bedöms inte
omfatta hela ökningen.
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Företagens ekonomiska omsättning, tkr/inv.
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Företagens ekonomiska omsättning 2013-2019 i miljoner kronor, Gotland
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10.4 Varuexportvärde per invånare

Indikatorn visar varuexportvärdet per invånare och fångar utvecklingen av Gotlands varuexport. Exporten bidrar till en större marknad, ökad ekonomisk tillväxt och indikerar konkurrenskraft. Regional exportstatistik från SCB har tidigare endast omfattat varuexport och
utgått från var företagets huvudkontor är beläget. Under de senaste två åren har statistiken
utvecklats och förändrats gällande den regionalt fördelade exporten, vilket presenterades av
Tillväxtverket i mars 2022. Bland annat har även tillgången till statistik om regional tjänsteexport utvecklats, vilket inte fanns tillgängligt när urvalet av indikatorer gjordes. Det här
är alltså ett område som kommer att utvecklas till nästa års uppföljning av effektmålen.
2020 hade Gotland ett varuexportvärde på 11 000 kronor per invånare. I riket som helhet
var värdet 141 000 kronor per invånare.
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Varuexportvärde, tkr/invånare, 2020, per län
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Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket

Under perioden 2016–2020 ökade varuexportvärdet i samtliga län. I riket som helhet var
ökningen 20 procent och Gotland hade den minsta ökningen med 1 procent.
Varuexportvärdets utveckling 2016-2020, per län
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10.5 Nystartade företag, antal per 1 000 invånare, 16-64 år

Indikatorn visar antal nystartade företag på Gotland under året, så kallad etableringsfrekvens. Genom att följa antalet nystartade företag på Gotland indikerar resultatet om det är
lätt att starta företag på Gotland eller inte. Antal nystartade företag per 1000 invånare 16-64
år var 13 stycken för Gotland och ca 12 stycken för riket 2020. Mellan 2008 och 2019 har
nivån varit mellan 10 och 13 nya företag per 1000 invånare 16-64 år för Gotland med ökningar framförallt 2009, 2010 och 2019 och nedgång framförallt 2017. För riket har nivån
under tidsperioden varierat mellan 10 och 12 nya företag per 1000 inv. 16-64 år. Andelen
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nystartade företag med kvinnlig ledning var drygt 42 procent på Gotland och 32 procent
för riket 2020.
Nystartade företag, antal/1 000 inv., 16 – 64 år
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Källa: Tillväxtanalys

Nystartade företag under 2020 med kvinnlig ledning.

Gotland

Riket

0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Procent
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10.6 Överlevnadsgrad 3 år efter nystartat företag

Indikatorn visar överlevnad bland nystartade företag 3 år efter start. Ombildningar av existerande företag räknas inte som nya företag vilket också innebär att en ombildning av ett
företag, exempelvis vid byte av juridisk form, ska räknas som ett överlevande företag, även
om företagets ursprungliga organisationsnummer försvinner. Samtliga enskilda näringsidkare ingår, även de som saknar registrerad firmabeteckning. Resultatet hämtas från Tillväxtanalys. Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet. Statistiken ska tas fram vart tredje år
men har tyvärr inte uppdaterats av Tillväxtanalys sedan 2017, något som undersöks och
kan komma att kompletteras.
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Överlevnadsgrad 3 år efter nystartat företag
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Överlevnadsgrad 3 år efter nystartat företag, 2017
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10.7 Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt, SKR)

Indikatorn visar ett index på hur nöjda företag är gällande Region Gotlands myndighetsutövning efter kontakt med Region Gotland inom områden så som brand, bygg, mark, miljö,
livsmedel och servering. Ett högt omdöme indikerar att det finns goda förutsättningar för
att starta, driva och utveckla hållbara företag på Gotland. Företagarnas bedömning av Region Gotlands myndighetsutövning är ett viktigt underlag för att stödja ett attraktivt företagsklimat.
Resultatet har förbättras för tredje året i rad och är 2021 det högsta Nöjd Kund Index
(NKI) för Gotland som uppmätts sedan undersökningen startade. Samtliga områden utom
två ökar. Ökningen kan ses som ett resultat av ett långsiktigt arbete med bemötande och
tydlighet i kommunikationen. Arbete med att utveckla förbättringsområdena pågår.
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Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt, SKR), 2021
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Region Gotland per mätområde senaste 3 åren

2019

2020

2021

Totalt NKI (Nöjd Kund Index)

68

67

70

Brandskydd

79

75

83

Bygglov

54

48

35

Livsmedelskontroll

72

72

74

Markupplåtelse

66

70

76

Miljö- och hälsoskydd

62

63

69

Serveringstillstånd

72

74

76

Bemötande

76

75

77

Effektivitet

67

69

70

Information

67

68

68

Kompetens

70

69

74

Rättssäkerhet

70

70

73

Tillgänglighet

70

71

72

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

10.8 Nettoutveckling av antal företag

Indikatorn visar nettoutvecklingen av antal företag på Gotland. Genom att följa utvecklingen av antal företag på Gotland ges en indikation på om det finns goda förutsättningar
att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland. Antalet ska öka för att bidra
till effektmålet. Gotland har en positiv nettoutveckling av antal företag under de senaste tre
åren.
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10.9 Internationella gästnätter

Internationella gästnätter är en del av Gotlands tjänsteexport och en del inom det utpekade
styrkeområdet besöksnäring. Totalt sett utgör utländska gästnätter, i normalfallet, ungefär
10 procent av det totala antalet gästnätter. I besöksnäringsstrategin finns ett uttalat mål att
öka antalet internationella gästnätter med 30 procent från 2018 till 2027. 2018 hade Gotland 108 678 internationella gästnätter. Pandemin hade stor effekt på besöksnäringen överlag, men effekten på internationella resenärer var mycket stor. I absoluta tal hade Gotland
2019 121 232 internationella gästnätter, för att 2020 sluta på drygt 46 000. Under 2021 startade en återhämtning och statistiken visar på 81 000 internationella gästnätter.
Gästnätter, totalt samt uppdelat Från Sverige respektive Internationella, 2012-2021, Gotland
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Sett till utvecklingen jämfört med riket hade Gotland under 2021 en starkare återhämtning.
Ett antagande är att det kan bero på att storstäder inte hade samma återhämtning som
landsbygder, men även att Gotland har en stark attraktionskraft internationellt. De internationella besökarna kommer framförallt från USA, Tyskland, Storbritannien och Danmark.
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Det pågår dels flera projekt och även samverkansinsatser som stärker förutsättningarna för
att öka antalet internationella gästnätter. Rederi Gotlands nya Hansa Destinations kan
också påverka, och under 2022 ser vi också att direktlinjer med flyg börjar återhämta sig,
med t ex direktlinjer till Finland och Tyskland.
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Effektmål 11: En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven

Den övergripande trenden för en inkluderande arbetsmarknad visar att Gotland rör sig i en
positiv riktning. Till exempel ökar andelen skyddsbehövande/deras anhöriga (flyktingar)
som är sysselsatta efter 4-6 år, andelen förvärvsarbetande ökar stadigt, långtidsarbetslösheten är fortsatt låg och andelen invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar är fortsatt låg, och i paritet med riket. Det ska dock sägas att varje ung person behöver komma vidare i jobb eller utbildning för en bra start i vuxenlivet och för att möta arbetskraftsbehoven på den gotländska arbetsmarknaden.
Denna positiva utveckling kan ses ur flera perspektiv. Ett sätt att se det på är att insatser
som gjorts för att stärka måluppfyllnad med avseende på effektmålet fallit ut väl. Ett annat
perspektiv på den positiva utvecklingen är att den är en effekt av andra mätta indikatorer.
En ökad försörjningskvot och att både offentliga och privata arbetsgivare har ett ständigt
ökande kompetensbehov leder till att fler individer är sysselsatta. Detta kan till exempel ses
om indikatorerna gällande matchningsgrad och andelen förvärvsarbetande ställs mot varandra. Trots en låg matchningsgrad så är individer i sysselsättning. I praktiken betyder detta
att individer får jobb, trots att de ofta inte har den formella kompetensen som krävs för att
utföra en arbetsuppgift.
Att Gotland har en relativt låg matchningsgrad kan innebära problem både för arbetsgivaren och arbetstagaren. För arbetsgivaren innebär det att den kompetens som krävs för att
utföra de sysslor som krävs på arbetsplatsen saknas. Det i sig kan leda till minskad produktivitet och låg tillväxt inom företaget. Gällande arbetstagaren så kan konsekvensen bli ökad
otrivsel med arbetsplatsen och med arbetsuppgifterna. Det kan också innebära att arbetstagaren ställs utanför arbetsmarknaden vid omställningar hos arbetsgivaren. Ett sätt att motverka låg matchningsgrad skulle kunna vara stärkt samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare i syfte att motivera elever att göra väl underbyggda val gällande studier
och arbeten. Ett annat sätt kan vara att inventera arbetstagarnas kompetens och se om arbetsgivaren kan göra interna personaljusteringar så att rätt kompetens kommer på rätt arbetsuppgifter.
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Kvinnor tjänar fortsatt avsevärt mindre än män på Gotland, hela 14 procentenheter. Trenden för den mätta perioden är oförändrad. I praktiken innebär detta att kvinnor, i förhållande till män, har en lägre ekonomisk makt.
Indikatorerna för effektmålet säger inte något mer precist om de behov och den efterfrågan
som finns från arbetsgivare. Vilken typ av kompetens som efterfrågas, vilka branscher och
yrken har de största behoven de kommande åren osv. Det är viktigt med en utvecklad samverkan för att snabbt fånga upp behov som kan mötas med olika typer av utbildning samt
att fördjupa arbetet med regionala arbetsmarknadsanalyser.
Förändringar i den demografiska strukturen, med en ökad försörjningskvot, kommer att
påverka den offentliga sektorns åtaganden. En ökad försörjningskvot har svagt negativ påverkan på tillväxten inom en region. I och med att andelen försörjda ökar, samtidigt som
andelen försörjande minskar, ökar bördan på de försörjande. Försörjningsbördan skulle
sjunka, och därmed bli lättare, om långtidssjukskrivningarna och förtidspensioneringarna
minskade. Försörjningsbördan skulle sjunka om andelen förvärvsarbetande var lika hög för
utrikes födda som för inrikes födda.
11.1 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6
år

Andelen förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år med vistelsetid 4-6 år på Gotland var 55,6 procent och för riket 48,8 procent år 2020. De senaste åren
har nivån på Gotland varierat mellan 43 procent år 2015 till 64 procent år 2018. Mellan 2019
och 2020 har en ökning skett med fyra procentenheter. Nivån för riket har ökat successivt
från 37 till nära 53 procent mellan 2015 och 2019 för att sedan sjunka något. Fördelat på kön
är nivån för män på Gotland 59,4 procent år 2020 och för kvinnor 48,9 procent. För riket är
männens förvärvsgrad år 2020 hela 23 procentenheter högre än för kvinnorna, 58 procent
jämfört med 34 procent.
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, 2015-2020,
andel (procent)
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2015

2016

2017

2018

Gotland

Riket

2019

2020

Källa: Statistiska centralbyrån

54

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, 2020, andel
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11.2 Anställda som arbetar i yrken som stämmer väl överens med deras utbildning

Andelen anställda som arbetar i yrken som stämmer väl överens med deras utbildning
(matchningsgrad) var 67 procent för Gotland och 71 procent för riket 2019. Jämfört med
2015 har andelen för Gotland och för riket minskat 1 procentenhet. Fördelat på kön är
matchningsgraden 5 procentenheter högre bland kvinnor än bland män på Gotland 2019.
Liknande mönster var det för riket men där var skillnaden något mindre, 3 procentenheter.
Matchningsgrad: Andelen anställda, 20-64 år, som arbetar i yrken som stämmer väl överens
med deras utbildning. För att detta ska gälla ska det finnas en stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning (t.ex. teknikutbildning – teknikyrke) och dels
ska utbildningsnivån vara rätt i förhållande till vad yrket kräver.
Anställda som arbetar i yrken som stämmer väl överens med deras utbildning 2015-2019, andel (procent)
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Anställda som arbetar i yrken som stämmer väl överens med deras utbildning 2019, andel (procent)
Gotland

67

Totalt

69

Kvinnor

64

Män
Riket

71

Totalt

72

Kvinnor

69

Män
60

62

64

66

68

70

72

74

76

78
80
Procent

Källa: Statistiska centralbyrån

11.3 Demografisk försörjningskvot

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och
antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Ju högre kvoten är desto
större grupp yngre och äldre behöver försörjas av befolkningen i yrkesaktiv ålder.
Den demografiska försörjningskvoten var 0,89 för Gotland och 0,77 för riket 2020. Mellan
2000 och 2010 var försörjningskvoten på Gotland stabilt mellan 0,73 - 0,76 men under 2010talet har det varit en tydlig ökning. Samma tendens var det för riket men inte med lika tydliga
ökningar under 2010-talet. Fördelat på kön är försörjningskvoten något högre bland kvinnor,
0,04 enheter, jämfört med män på Gotland 2019. För riket är skillnaden större, 0,06 enheter.
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Demografisk försörjningskvot 2021
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11.4 Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar

Andelen invånare 17-24 år som varken arbetade eller studerade var 7,4 procent på Gotland
och 7,7 procent för riket 2020. Det är den lägsta nivån sedan 2010. Under perioden 2010 till
2020 har nivån legat mellan drygt 7 och 10 procent på Gotland. Ökningen var tydlig 2015
och 2016 beroende på den stora andelen flyktingar som då kom. Sedan 2017 har andelen
minskat, såväl för Gotland som för riket. Andelen kvinnor ligger något under andelen män,
både på Gotland och i riket, men skillnaderna är små.
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Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, 2020, andel (procent)
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11.5 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år

Andelen förvärvsarbetande på Gotland var 80 procent och 78 i riket 2020. År 2000 var andelen 76 procent på Gotland och under 2000-talet har nivån ökat successivt och denna utveckling gäller även i riket fast på en något lägre nivå. Fördelat på kön är skillnaderna i andelen förvärvsarbetande små på Gotland. För riket är andelen 0,4 procentenheter högre för
män jämfört med kvinnor.
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år 2000-2020, andel (procent)
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Förvärvsarbetande invånare 20-64 år 2020, andel (procent)
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11.6 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde

2021 var andelen långtidsarbetslösa14 25-64 år på Gotland 3,1 procent och i riket 4,6 procent.
Tidsserien visar att nivån sjönk på Gotland 2016-2018 och därefter ökade 2019-2020. Under
perioden 2011 till 2021 har andelen ökat något i riket, närmare en procentenhet. 2011 till
2013 var nivån likartad för Gotland och riket och därefter har nivån ökat i riket och sjunkit
för Gotland. Fördelat på kön var långtidsarbetslösheten på Gotland något högre för män än
för kvinnor 2021, medan det i riket inte var någon skillnad.
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde 2011-2021, andel av befolkningen (procent)
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Långtidsarbetslös: Öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader
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Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde 2021, andel av befolkningen (procent)
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11.7 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Kvinnors medianinkomst som andel av mäns medianinkomst på Gotland var 86,1 procent
och 81,2 procent för riket 2019. Tidsserien visar att det varit små variationer under perioden
2013 till 2019. Även för riket har variationerna varit små, men här ses ändå en ökning med 2
procentenheter under motsvarande period, fast på en tydligt lägre nivå, 5 procentenheter,
jämfört med Gotland. Nivån för Gotland är bland de 15 högsta jämfört med de 290 kommunerna och jämfört med regionerna hamnar Gotland högst.
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst 2013-2020, andel
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Effektmål 12: God tillgänglighet och hållbara kommunikationer

För att nå de nationella klimatmålen till 2030, och även kunna gå före i klimatomställningen
och nå ett klimatneutralt Gotland till 2040, är utsläppen från transporter och arbetsmaskiner stora utmaningar på Gotland. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent från 2010 till 2030. På Gotland har utsläppen
från transportsektorn minskat med cirka 2,5 procent mellan 2010 och 2019.
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Samtidigt är tillgängligheten till och från Gotland helt central för invånare, näringsliv och
besökare. Trafiksystemen är viktiga förutsättningar för tillväxt och utveckling. Färjetrafik
med kort överfartstid, tillräcklig kapacitet, anpassade avgångs- och ankomsttider och rimliga priser är viktiga beståndsdelar. Goda förutsättningar finns för att en flygtrafik med fossilfria bränslen ska kunna utvecklas.
Sett till färjetrafiken och indikatorn passagerarutvecklingen, så har på längre sikt såväl besökare som invånare ökat sitt resande. För besöksresorna kan det sägas vara en effekt av de
satsningar som gjorts inom turismen och på färjetrafiken. För gotlänningar har dagens trafiksystem gjort det möjligt att resa på bekväma tider och att besöka fastlandet över dagen.
Även indikatorn antalet fraktade längdmeter i färjetrafiken ökar sedan en längre tid tillbaks.
Allmänt kan sägas att det motsvarar den efterfrågan på varor och produkter som finns i
samhället.
Kollektivtrafiken behöver utvecklas till ett konkurrenskraftigt alternativ till bilresor. I dagsläget har Gotland lägst antal resor per invånare jämfört med andra regioner i Sverige. Gotlands omfattande vägnät är i många fall i behov av åtgärder för att både förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten. Flera brister har åtgärdats vilket bl.a. visar sig i att antalet skadade minskat något, liksom gjorda räddningsinsatser. En hög andel skadade i trafiken är
gång- eller cykeltrafikanter.
I dagsläget ligger Gotland mycket väl framme vad gäller tillgång till digital infrastruktur.
Enligt regeringens bredbandsstrategi är målsättningen till 2025 att 98 procent av hushåll
och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.
12.1 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund

2021 ligger Gotland på andra plats bland Sveriges regioner, efter Stockholms län, vad gäller
hushållens tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 2010 var nivån på Gotland 18 procent och därefter har det skett en kraftig ökning. Gotland passerade riket 2015 avseende
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2021 var tillgången till bredband om minst
100 Mbit/s 89,8 procent bland hushållen på Gotland och 88,8 procent bland hushållen i riket 2021. För arbetsställen var motsvarande tillgång till bredband 88,8 procent på Gotland
och 85 procent i riket.
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund, hushåll och arbetsställen, andel (procent)
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12.2 Trafikolyckor med räddningsinsatser per 1000 invånare

Nivån avseende trafikolyckor med räddningsinsatser var 1,45 per 1000 invånare på Gotland och 1,86 för riket 2020. Under 2010-talet har nivån på Gotland varierat mellan 1,50
och 1,75 med en nedgång 2018 och 2019. För riket har trafikolyckor med räddningsinsatser
per 1000 invånare successivt ökat under 2010-talet, från 1,66 år 2010 till 2.00 år 2019. Under 2020 ses en minskning som kan vara en effekt av minskat resande under pandemin.
Trafikolyckor med räddningsinsatser per 1000 inv.
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12.3 Resor med kollektivtrafik, resor per invånare

Gotland har det lägsta antalet resor i kollektivtrafiken per invånare bland landets regioner.
Under 2019 gjordes 16 resor per invånare i kollektivtrafiken på Gotland och 78 resor per
invånare för ovägt medel alla regioner, en skillnad på hela 62 resor per invånare. För perioden 2010-2019 är det små variationer i resandet med kollektivtrafik på Gotland, mellan 15
och 21 resor per invånare. För ovägt medel alla regioner har antalet resor med kollektivtrafik per invånare successivt ökat från 59 år 2010 till 78 år 2019. Under 2020 sjönk resandet
till 11 resor/invånare på Gotland och 52 resor/invånare för ovägt medel alla regioner, en
tydlig pandemieffekt. 2021är resandet i stort sett oförändrat på Gotland jämfört med 2020.
En förklaring kan vara att Gotland är biltätast i Sverige med 605 personbilar i trafik per
1000 invånare. Genomsnittet för riket är 477 bilar per 1000 invånare. Den glesa boendestrukturen gör att det i många fall upplevs som smidigare att ta den egna bilen än att välja
kollektivtrafik. Resor per invånare kan jämföras med utbudskilometer per invånare där
Gotland också är placerad lägst bland Sveriges regioner. Kollektivtrafiksystemet är dessutom inte enkelt att ta till sig på grund av varierande körvägar och en tidtabell som inte är
taktfast. Infrastrukturen för kollektivtrafiken har också stora brister, främst i hållplatsstandarder. Ytterligare en faktor för det låga resandet är att det är förhållandevis få personer
som byter buss, eftersom de flesta inte behöver göra det. Varje byte räknas som ny resa.
Fördelning av resenärer för hela ön:
Barn

Ungdom

Student

Vuxen

Pensionär

3%

46 %

8%

31 %

12 %

Det finns tydliga skillnader mellan resor med landsbygdstrafiken och resor med stadsbusstrafiken. Detta beror på att ungdomar och barn under 20 år reser gratis med landsbygdstra-
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fiken men inte i stadsbusstrafiken. Samtidigt som pensionärer i större utsträckning reser
med stadsbusstrafiken än med landsbygdstrafiken.
Antal resor med kollektivtrafik, resor per invånare, 2010-2020 (och 2021 för Gotland)
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Källa: Trafikanalys, för 2021 Gotland Teknikförvaltningen, Region Gotland

Antal resor med kollektivtrafik, resor per invånare, 2020 per region
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12.4 Antal resande i färjetrafiken

Färjetrafiken står för cirka 80 procent av det totala resandet till och från Gotland, resterande del är flyget. Cirka 75 procent av resandet sker mellan Nynäshamn och Visby. Av det
totala antalet resande utgörs knappt 25 procent av folkbokförda gotlänningar. Sedan början
av 2000-talet, då det nya trafiksystemet med snabbare färjor infördes, har antalet resande
ökat kraftigt. Under 2020 minskade resandet kraftigt till följd av pandemin, men redan
2021 märktes en återhämtning.
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Antal resande i färjetrafiken 1991-2021
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12.5 Längdmeter gods i färjetrafiken

På samma sätt som persontransporterna har ökat över tid har också godstransporterna
ökat. Antalet transporterade längdmeter gods till och från Gotland i den upphandlade trafiken är ungefär jämnt fördelat mellan Nynäshamns- och Oskarhamnslinjerna. Under 2020
minskade godstransporterna till följd av pandemin, men redan 2021 märktes en ökning till
strax över 2019 års nivå.
Längdmeter gods i färjetrafiken, 2014-2021
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12.6 Utsläpp till luft av växthusgaser från transporter

Transporter och arbetsmaskiner svarade år 2019 för 75 procent av Gotlands fossila klimatpåverkande utsläpp inom ESR15 -sektorerna (där ingår inte industrins utsläpp, ETS ). Utsläppsökningar har skett inom sjöfarten och lastbilstransporter. I sjöfartens utsläpp ingår
förbipasserande sjöfart och gotlandsdelen av färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet.
Det nationella klimatmålet för transportsektorn innebär att utsläppen ska minska med 70
procent till år 2030, jämfört med år 2010. Under den perioden har utsläppen från transportsektorn minskat med cirka 2,5 procent på Gotland. Genom energieffektivare fordon och
EU-ESR (Effort Sharing Regulations) är all energianvändning inom EU som inte ingår i EU-ETS (Emission Trade Scheme), EU:s system
för handel med utsläppsrätter. Inom EU finns en nationell fördelning av hur stor del av utsläppen i ESR som ska tas av respektive nation,
för att nå det gemensamma utsläppsmålet för EU.
15
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ökad andel biobränsle minskade utsläppen från personbilar drygt 8 % 1990 - 2019 trots
kraftigt ökad biltrafik under perioden, det är bra, men; en minskning större än så behöver
klaras varje enskilt år 2022-2030, för att hålla Parisavtalet. Under pandemin överträffades
denna minskning, nu gäller det att behålla resfria mötesformer och ändrade resvanor och
transportmedel, för att ytterligare begränsa transportutsläppen.
Det svenska målet för utsläppsminskning inom alla ESR-sektorerna är minus 63 procent
1990–2030.16 För att också vara i linje med Parisavtalet krävs ytterligare utsläppsminskningar. Följande diagram visar först transporternas del av de totala utsläppen, med mål till
2030, nästa diagram visar fördelningen av olika transportslags utsläpp 1990- 2019.
Utsläpp på Gotland från hushåll, småskalig industri och transporter, kiloton CO2ekv/år17 (exkl industri, ETS)

Källa: Nationella emissionsdatabasen

Stenindustrin orsakar stora utsläpp från processer och värmeproduktion som inte visas här. De ingår i ETS, storskalig industri (för export), inte relaterade till energianvändning i lokalsamhället. Om dessa utsläpp inkluderats hade bilden blivit en annan och visat på en
knappt mätbar minskning av utsläpp från Gotland under perioden. Jordbruk ger utsläpp från mulljordar och djurhållning; klimatpåverkande, men ej energirelaterade.
17
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Utsläpp från olika transportsektorer på Gotland, kiloton CO2 per år

Källa: Nationella emissionsdatabasen
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Vad säger Länsstyrelsens miljömålsuppföljning 2021?

Effektmål 5-9 i denna rapport rör klimat och miljö och redovisar endast ett fåtal indikatorer inom de olika områdena. Länsstyrelsens årliga uppföljning av de sexton miljömålen är
en mer djupgående uppföljning.
Länsstyrelsen gör följande sammanfattning 2021 för de 16 nationella miljökvalitetsmålen i
sin årliga uppföljning18 för Gotlands län: ”Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer att de två
målen för luft regionalt är nära att nås och att de utvecklas positivt. Den regionala bedömningen för de övriga målen är att de inte kommer att nås till år 2030. Mål kopplade till biologisk mångfald bedöms röra sig i negativ riktning. Övriga mål har en neutral eller oklar utveckling. Klimatförändringens påverkan på biologisk mångfald, ytvatten och grundvattnet
innebär stora utmaningar. Gotland som föregångare inom energiomställningen innebär positiva möjligheter. Gotlands höga natur- och kulturvärdena utgör en viktig resurs och ständiga avvägningar behöver göras mellan bevarande, brukande och utveckling.”
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Miljökvalitetsmålen Gotland 2021 Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och generationsmålet (Länsstyrelsen i Gotlands län)
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1. Inledning
Region Gotland svarar dels för en samlad uppföljning av hur utvecklingen ser ut på Gotland, dels för vad regionalt utvecklingsarbete resulterat i. Den årliga uppföljningen ska ligga
till grund för gemensamt lärande och vidareutveckling av regionalt utvecklingsarbete.
I denna rapport finns de indikatorer som valts för att följa samhällsutvecklingen i länet, i
relation till effektmålen till 2040 i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
Effektmålen är tillstånd i samhälle och miljö som vi vill ha och som vi vill att regionala utvecklingsinsatser ska bidra till. De påverkas av många aktörer och skeenden på flera nivåer.
Indikatorerna är mått som ska användas i bedömningen av framgång i förhållande till beslutade effektmål och övergripande mål och som därför är viktiga att följa över tid för att
påvisa om samhällsutvecklingen går i rätt riktning.

Observera att numreringen på effektmål inte är densamma på bilden som i rapportens innehållsförteckning.

1.1 Uppföljning en del av det regionala utvecklingsansvaret

Region Gotland ska, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, följa utvecklingen i länet och
analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet i länet. Indikatorerna i
rapporten har till syfte att följa upp utvecklingen i länet och utgör en delmängd av den samlade uppföljningen. För uppföljning av resultat av regionalt utvecklingsarbete kommer genomförandeprogram för Vårt Gotland 2040 att utgöra ramen.
Enligt förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete ska arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt. Uppföljningen och
utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik ska
redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot
detta.
Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

1.2 Utgångspunkter för val av indikatorer

Utgångspunkter för val av indikatorer har varit



Att de ska visa på kärnan i de effektmål som ska nås (men kan inte ge en heltäckande bild av varje effektmål).
Att de helst ska kunna uppdateras varje år (men för vissa effektmål/ämnesområden
blir det ett längre intervall på grund av mätfrekvens).
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Att de ska när det är relevant gå att dela upp på kön, i förekommande fall även ålder och utbildningsnivå.
Att de ska bygga på data av god kvalitet och företrädesvis kunna hämtas utan kostnad från tillgänglig nationell statistik.
Att när så är möjligt använda indikatorer från Koladas uppföljning av Agenda 2030
i kommuner och regioner.
Att jämförelser ska göras med riket och huvudsakligen med andra regioner, eftersom fokus är regional utveckling. När det är relevant kan dock jämförelse göras
med andra kommuner. Det är inte alltid rimligt att jämföra Gotland med större regioner. Utvecklingen över tid på Gotland ska också redovisas.

Processen att ta fram förslag på indikatorer gjordes under våren 2021 med stöd av en konsult och i samarbete med sakkunniga strateger på regionstyrelseförvaltningen. I juni 2021
fick regionala utvecklingsutskottet information om föreslagna indikatorer med möjlighet till
frågor och synpunkter. Under hösten 2021 gjordes ytterligare kvalitetssäkring av berörda
strateger och enhetschefer. Några indikatorer har justerats baserat på detta.
1.3 Revidering av fastställda indikatorer

Fastställda indikatorer ses årligen över och möjlighet finns till revidering. Revideringen hålls
samman av regionstyrelseförvaltningen och fastställs av regiondirektör. Förändringar presenteras för regionstyrelsen för information. Den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040, ska enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ses över minst en
gång mellan varje val. En sådan översyn kan innebära revideringar av mål, effektmål och
därmed även av indikatorer.
1.4 Effektmål och indikatorer

Nedan redovisas valda indikatorer för effektmålen. Indikatorer för effektmålet God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar finns ännu inte framtagna utan kompletteras
senare.
För samtliga indikatorer som kan hämtas från Kolada redovisas id-nummer. I Kolada finns
ytterligare teknisk information om indikatorn att läsa. I Kolada finns ett urval av nyckeltal
som tagits fram till stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. De
Agenda 2030-indikatorer från Kolada som använts för uppföljning av effektmål till 2040
markeras nedan med symbol för aktuellt globalt hållbarhetsmål. De övriga valda indikatorerna visar också på faktorer som styr i riktning mot globala hållbarhetsmål, men finns inte
med i Koladas urval för Agenda 2030.

2. En god, jämlik och jämställd hälsa
Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

2.1 Invånare 25-74 år med bra självskattat hälsotillstånd

Indikatorn visar andelen (%) invånare mellan 25-74 år som skattar sitt hälsotillstånd som
bra. Jämförelser mellan grupper är viktig kopplat till jämlik hälsa, denna indikator redovisas
per utbildningsnivå. Indikatorn är med för att visa på om befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och presenteras på Kolada (U01405, U60507,
U60508, U60509)
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2.2 Elever i årskurs 9 som druckit alkohol senaste 12 månaderna

Indikatorn visar andelen (%) elever i årskurs 9 som druckit alkohol senaste 12 månaderna,
utifrån fråga i CANs undersökning, Har du någon gång druckit alkohol? och här svarat Ja,
under de senaste 30 dagarna eller Ja, under de senaste 12 månaderna. Alkohol kan ge problem både socialt och för psykisk och fysisk hälsa. Resultatet hämtas från Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.
2.3 Invånare 16-84 år som känner sig stressade

Indikatorn visar andelen (%) som svarat "Ganska mycket" eller "Väldigt mycket" på frågan
"Känner du dig för närvarande stressad?". Det fångar en del av självskattad psykisk hälsa i
befolkningen, som i sin tur är en viktig del av total hälsa. Jämförelser mellan grupper är viktig kopplat till jämlik hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och presenteras på Kolada (U01471). Andelen ska minska för
att bidra till effektmålet.
2.4 Invånare 16-84 år med fetma eller övervikt

Indikatorn visar andelen (%) i befolkningen mellan 16-84 år som beräknas har ett BMI på
25 eller högre. BMI beräknas enligt: vikt (kg) dividerat med längd i kvadrat. Övervikt innebär ett BMI mellan 25 – 29,9 och fetma ett BMI över 30. Indikatorn fångar en del av fysisk
hälsa i befolkningen där övervikt och fetma är en viktig indikator för total fysisk hälsa. Jämförelser mellan grupper är viktig kopplat till jämlik hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och presenteras vad gäller fetma
på Kolada (U01411). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.

2.5 Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

Indikatorn visar andelen (%) invånare mellan 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka. Indikatorn fångar en del av fysisk hälsa i befolkningen där rörelse och motion är en viktig indikator för total fysisk hälsa och även för psykisk hälsa. Jämförelser mellan grupper är viktig kopplat till jämlik hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten,
enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och presenteras på Kolada (U01429). Andelen
ska öka för att bidra till effektmålet.

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

3. En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
3.1 Nöjd Inflytande-Index

Indikatorn Nöjd-Inflytandeindex, skala 0-100, utgår från frågorna: Hur nöjd är du med den
insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter, Hur väl
uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? och Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över
kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande är i din kommun? Delaktighet är en viktig faktor för upplevelsen av
Gotland som attraktiv plats och upplevelsen av livsmiljön. Resultatet hämtas från medbor-
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garundersökningen, Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (U00408). Index ska
öka för att bidra till effektmålet.
3.2 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Indikatorn visar andelen (%) av befolkningen mellan 16-84 år som saknar tillit till andra.
Tillit är en grundpelare i samhällsbygget och viktig del i en attraktiv och trygg livsmiljö. Det
är även en faktor som påverkar vår hälsa. Resultaten är 4-årsmedelvärden, hämtas från
Folkhälsomyndigheten, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och presenteras på
Kolada (U01413). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet. *

3.3 Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande

Indikatorn visar andelen av befolkningen 16-84 år som upplever att de har lågt socialt deltagande. I den nationella enkäten Hälsa på lika villkor ställs frågan; Har du deltagit i någon
av följande aktiviteter (13 listade aktiviteter samt en övrig) under de senaste 12 månaderna?
Som låg social delaktighet räknas att ha deltagit i högst en aktivitet de senaste 12 månaderna. Indikatorn är med då socialt deltagande är en väsentlig del i en trygg och attraktiv
livsmiljö och en faktor som påverkar vår hälsa. Jämförelser mellan grupper är viktig kopplat
till jämlik hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten, enkätundersökningen Hälsa
på lika villkor och presenteras på Kolada (U60423). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.
3.4 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikatorn visar andel mellan 0-19 år i ekonomiskt utsatt hushåll. Med ekonomiskt utsatta
avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. De som inkluderas är folkbokförda hos en vårdnadshavare och ingår i helårshushåll vilket innebär att de vuxna i hushållet ska ha varit folkbokförda både 1 jan och 31 dec aktuellt år samt att hushållets disponibla
inkomst ska vara skild från 0 kr. Uppväxtvillkoren bland barn i ekonomiskt utsatta hushåll
är generellt tuffare och kan innebära utmaningar både som barn och senare som vuxen. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten och presenteras på Kolada (N02904). Andelen
ska minska för att bidra till effektmålet.

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

3.5 Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, nära relation, inomhus

Indikatorn visar antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna/per 100 000 invånare, som
sker inomhus och där förövaren har en nära relation med offret. Indikatorn är med för att
visa på en viktig fråga för jämställdheten och därmed likvärdiga förutsättningar för hälsa.
Indikatorn säger även något om barns uppväxtvillkor och då barns utsatthet för våld. Sker
färre misshandelsbrott mot kvinnor inomhus kommer det med stor sannolikhet att påverka
barns uppväxtvillkor. Resultatet hämtas från Brottsförebyggande rådet och presenteras på
Kolada (N07401). Antalet ska minska på lång sikt för att bidra till effektmålet. Vetskapen
om det stora mörkertalet kring antal anmälda brott behöver beaktas. Det kan innebära att
det på kort sikt är positivt att antalet ökar, om det är ett resultat av en högre anmälningsbenägenhet.
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3.6 Inrikes flyttnetto

Inrikes flyttnetto är ett attraktionsmått för regionen. Inrikes flyttnetto är antal inrikes inflyttade minus antal inrikes utflyttade dividerat med antalet invånare och redovisas för olika åldersgrupper. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada
(N02101). Flyttnettot ska vara positivt för att bidra till effektmålet.

4. God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
4.1 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Indikatorn visar andelen (%) elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från
grundskolan. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Gymnasiebehörighet är
viktigt för individen och Gotlands kompetensförsörjning. Uppnådd examen från gymnasieutbildning är idag ett krav i allt större omfattning för att få ett arbete och för att som individ hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och
presenteras på Kolada (N15428). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.

4.2 Gymnasieelever med examen inom 4 år

Indikatorn visar genomströmningen i gymnasiet och ger en bild av om alla fullföljer gymnasiet. Indikatorn visar andelen (%) elever som började på gymnasiet för 4 år sedan och
som tagit examen. Indikatorn är med för att visa på utmaningarna Gotland har kring att alla
som går på gymnasiet inte slutför studierna. Genom att följa examen inom fyra år får vi
med de elever som behöver extra tid eller studerar utomlands under ett år. Hemkommun
används då det är viktigt att följa hur det går för alla gymnasielever skrivna på Gotland. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N17461). Andelen
ska öka för att bidra till effektmålet.

4.3 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

Indikatorn visar andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2
år efter de fullföljt gymnasiet. Indikatorn är med eftersom studier eller arbete är en förutsättning för deltagande i samhället och livslångt lärande. Hemkommun används då det är
viktigt att följa hur det går för alla ungdomar som är skrivna på Gotland. Resultatet hämtas
från Statistiska centralbyrån och Skolverket och presenteras på Kolada (N17434). Andelen
ska öka för att bidra till effektmålet.

4.4 Gymnasieexaminerade som påbörjat eftergymnasiala studier inom 3 år

Indikatorn visar övergångsfrekvensen till eftergymnasial utbildning. Övergångsfrekvensen
visar hur stor andel gymnasieexaminerade som går vidare till eftergymnasiala studier inom 3
år efter avgångsåret. Urvalet i statistiken är samtliga program (Gy11), totalt avseende behö-
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riga/obehöriga, totalt avseende betygspoäng. En höjd utbildningsnivå viktigt för att klara
ökade kunskapskrav på arbetsmarknaden och för individens hälsa. Resultatet hämtas från
Statistiska centralbyrån. Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.
4.5 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Indikatorn visar andelen (%) invånare mellan 25-64 år med eftergymnasial utbildning. Eftergymnasial avser eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning. Högutbildade avser eftergymnasial utbildning längre än 3 år samt forskarutbildning. I redovisningen ska såväl totalen som andelen högutbildade redovisas. Indikatorn är
med för att visa på det livslånga lärandet. Indikatorn är dock trögrörlig och i hög grad beroende av den demografiska sammansättningen i befolkningen. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N01982 + N01724). Andelen ska öka för att
bidra till effektmålet.

4.6 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar

Indikatorn visar andelen (%) elever som i Skolenkäten angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig
trygg i skolan". Upplevd trygghet i skolan är en viktig förutsättning för att klara skolan. Ett
livslångt lärande handlar, förutom om tillgången till utbildning, om den enskilda individens
syn på sig själv, sin situation och sin motivation till att vilja lära. Det grundläggs tidigt. Resultaten hämtas från Skolinspektionen och presenteras på Kolada (N15533). Andelen ska
öka för att bidra till effektmålet.

5. Ett klimatneutralt Gotland
5.1 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området i ton CO2-ekvivalenter. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser omräknat till koldioxidekvivalenter. Utsläppen ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Indikatorn fångar
de samlade utsläppen av växthusgaser och redovisas fördelat på sektorer. Resultatet hämtas
från den nationella emissionsdatabasen och Statistiska centralbyrån (N07702). Antal ton
CO2-ekvivalenter ska minska för att bidra till effektmålet.

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

5.2 Utsläppsintensitet

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området i relation till det
ekonomiska värdet av all produktion av varor och tjänster på Gotland, (dvs. utsläpp till luft
av växthusgaser/bruttoregionprodukten). Gotland har, tillsammans med några andra län,
en utsläppsintensiv profil med en högre andel utsläpp av växthusgaser än andelar av sysselsatta och BNP. Huvuddelen av utsläpp av växthusgaser från den gotländska ekonomin
kommer från industri med stora processutsläpp, medan det är tjänstesektorn och offentlig
sektor som ger de största bidragen till ekonomin. Indikatorn fångar utmaningen med att
minska utsläpp och ha en god ekonomisk tillväxt. Resultatet redovisas fördelat på sektorer
och hämtas från nationella emissionsdatabasen och Statistiska centralbyrån (N07702,
N03701). Kvoten ska minska för att bidra till effektmålet.
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6. Ett energisystem baserat på förnybar energi
6.1 Elproduktion totalt inom det geografiska området, MWh

Indikatorn visar total elproduktion av samtliga energikällor inom det geografiska områdets
gränser. Produktion i megawattimmar (MWh). Indikatorn fångar omställningen till förnybar energi. Resultatet hämtas från Gotlands Energi AB för att få snabbare svar på den statistik som sedan levereras till Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån och har en eftersläpning (N45926). Indikatorn ska öka, med fokus på ökning av förnybar energi, för att
bidra till effektmålet.
6.2 Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh

Indikatorn visar slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh)som sker
inom det geografiska områdets gränser. Indikatorn fångar den samlade slutanvändningen
av energi på Gotland, fördelat på energikällor, kopplat till ett klimatneutralt Gotland och
ska redovisas per sektor. Elanvändningen kommer att öka framåt beroende på elektrifiering
för klimatomställning, samtidigt behövs energieffektivisering för att nyttja energin på rätt
sätt. Det är därför svårt att sätta öka eller minska för indikatorn utan en djupare analys av
hur slutanvändningen sker. Resultatet hämtas från Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån.
6.3 Energiintensitet

Indikatorn visar slutanvändning av energi inom det geografiska området totalt mätt i megawattimmar (MWh) i förhållande till bruttoregionprodukten(BRP) som mäter värden av all
produktion av varor och tjänster i en region. Energiintensiteten mäter förhållandet mellan
energiförbrukningen i en region och värdet på regionens samlade produktion, (BRP). Att
mäta energiintensitet är ett sätt att mäta energieffektiviteten och därmed se hur effektivt
energiresurserna används. Resultatet hämtas från Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån. Kvoten ska minska för att bidra till effektmålet.

7. Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet
7.1 Vattentäkter med vattenskyddsområde

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

Indikatorn visar andelen (%) aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som
har vattenskyddsområde. Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund ingår. Region Gotland gör egna mätningar på aktiva kommunala vattentäkter, medan den offentliga statistiken bygger på Länsstyrelsens rapportering som inkluderar alla, inklusive två privata vattentäkter. Detta kommenteras i analysen av indikatorn. Omfattningen av vattentäkter med vattenskyddsområde påverkar i hög grad tillgången till vatten av god kvalitet. Ju fler vattentäkter med vattenskyddsområde desto större är sannolikheten att tillgången till vatten av god
kvalitet är långsiktigt säkrad. Resultatet hämtas från Länsstyrelsen och presenteras på
Kolada (N85069). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.

7.2 Vattenförekomster med god status

Indikatorn visar andelen sjöar och vattendrag med god ekologisk status och grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status. Klassning görs successivt under en flerårscykel. Indikatorn redovisas i kategorierna sjöar, vattendrag och grundvatten. Omfatt-

10 (16)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Indikatorer för uppföljning av Vårt Gotland 2040

ningen av vattenförekomster och grundvattenförekomster med god status påverkar i hög
grad tillgången till vatten av god kvalitet. Resultatet hämtas från VISS, Länsstyrelsen och
presenteras på Kolada (N85050). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.

7.3 Vattenanvändning totalt, kbm per invånare

Indikatorn visar antal kubikmeter vatten använt totalt per invånare. Mätningen genomförs
vart femte år. Mellanliggande år får samma värde som senaste mätningen. Indikatorn fångar
den samlade vattenvändningen på Gotland, med möjlighet att bryta ned på delgrupper,
kopplat till säkrad tillgång till vatten av god kvantitet och kvalitet. Resultatet hämtas från
Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N85042). Indikatorn ska minska för att
bidra till effektmålet.
7.4 Kvalitet enskild vattenförsörjning, brunnar, kemiska parametrar

Indikatorn visar vattenkvaliteten i enskilda brunnar avseende kemiska parametrar. Undersökningen som görs vart 5:e år mäter kemiska parametrar uppdelat på; kväve, metaller, allmänt och mikrobiologiska parametrar. Alla riktvärden för otjänligt är direkt eller indirekt
hälsomässigt grundade. Indikatorn fångar grundvattnet ur ett dricksvattenperspektiv. Resultatet hämtas från Sveriges geologiska undersökning och presenteras på Sveriges miljömål.
Andelen brunnar med tjänlig vattenkvalitet ska öka för att bidra till effektmålet.

8. Hållbara kretslopp
8.1 Insamlat hushållsavfall totalt, kg per person

Indikatorn visar antal kg insamlat hushållsavfall per justerat invånarantal i kommunen. I
hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall,
jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del
av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I en hållbar värld behöver
mängden avfall minska. En övergång till en mer cirkulär ekonomi behövs, där värdet på
produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt. Resultaten hämtas från Avfall Sverige och presenteras på Kolada (U07801). Indikatorn ska minska för att
bidra till effektmålet.
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8.2 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Indikatorn visar antal kg insamlat hushållsavfall per justerat invånarantal i kommunen. I
hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall,
jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del
av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. Indikatorn fångar en del av
insamling av hushållsavfall som tydligt kan kopplas till hållbar återvinning och hållbara
kretslopp. Resultaten hämtas från Avfall Sverige och presenteras på Kolada (U07414). Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
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8.3 Ekologiskt odlad åkermark

Indikatorn visar andelen ekologiskt odlad åkermark, dvs. arealer jordbruksmark som brukas
med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning
(EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. På
ekologiskt odlad åkermark är användningen av växtskyddsmedel begränsad och inga lättlösliga mineralgödsel används vilket bidrar till mer hållbara kretslopp. Den ekologiskt odlade
åkermarken bidrar också till biologisk mångfald. Resultatet hämtas från Jordbruksverket
och presenteras på Kolada (N00403). Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.

9. Säkrad biologisk mångfald
9.1 Skyddad natur

Indikatorn visar andelen (%) areal skyddad natur totalt. Med skyddad natur avses område
inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Skyddad
natur bidrar till att säkra biologisk mångfald. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån
och presenteras på Kolada (N85054). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.
9.2 Marint skyddad havsareal

Indikatorn visar andelen (%) marint skyddad havsareal. Med marint skydd avses marina nationalparker och naturreservat samt marina Natura 2000-områden. Areal i ekonomisk zon
inkluderas inte. Resultaten hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada
(N85040). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.

10. God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
10.1 Förvärvsarbetande i näringslivet, dagbefolkning

Indikatorn visar andelen (%) av förvärvsarbetande, 16 år och uppåt, som arbetar inom näringslivet. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under
november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Dagbefolkning
avser personer som arbetar på i kommunen, oavsett var de bor. Inom sektorn näringslivet
ingår inte offentligt ägda företag eller organisationer. Förvärvsgraden och volymen som arbetar inom näringslivet är en viktig indikator för Gotlands konkurrenskraft och tillväxt. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N03071). Andelen
ska öka för att bidra till effektmålet.
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10.2 Bruttoregionalprodukt (BRP), kr per sysselsatt

Indikatorn visar bruttoregionalprodukten (BRP) dividerat med antal sysselsatta i det geografiska området. BRP fångar det ekonomiska värdet av all produktion av varor och tjänster och är en betydelsefull indikator utifrån att ekonomisk tillväxt är en viktig del för Gotlands utveckling. Gotlands bruttoregionalprodukt/sysselsatt ligger lågt bland regioner i riket. Indikatorn redovisas totalt och per bransch. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N03701). Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
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10.3 Företagens omsättning, tkr per invånare

Indikatorn visar företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning,
mkr och avser uppgifter från företagens inlämnade inkomstdeklarationer. Materialet omfattar alla inkomna deklarationer för aktiebolag, handelsbolag och enskilda näringsidkare. Indikatorn fångar Gotlands ekonomiska tillväxt inom näringslivet. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N45703). Indikatorn ska öka för att bidra
till effektmålet.
10.4 Varuexportvärde per invånare

Indikatorn visar varuexportvärdet per invånare och fångar utvecklingen av Gotlands varuexport. Exporten bidrar till en större marknad, ökad ekonomisk tillväxt och indikerar konkurrenskraft. Resultatet hämtas från Tillväxtverket och Bisnode. Indikatorn ska öka för att
bidra till effektmålet.
10.5 Nystartade företag, antal per 1 000 invånare, 16-64 år

Indikatorn visar antal nystartade företag på Gotland under året, så kallad etableringsfrekvens. Genom att följa antalet nystartade företag på Gotland indikerar resultatet om det är
lätt att starta företag på Gotland eller inte. Resultatet hämtas från Tillväxtanalys och presenteras på Kolada (N00999). Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
10.6 Överlevnadsgrad 3 år efter nystartat företag

Indikatorn visar överlevnad bland nystartade företag 3 år efter start. Ombildningar av existerande företag räknas inte som nya företag vilket också innebär att en ombildning av ett
företag, exempelvis vid byte av juridisk form, ska räknas som ett överlevande företag, även
om företagets ursprungliga organisationsnummer försvinner. Samtliga enskilda näringsidkare ingår, även de som saknar registrerad firmabeteckning. Resultatet hämtas från Tillväxtanalys. Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
10.7 Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt, SKR)

Indikatorn visar ett index på hur nöjda företag är gällande Region Gotlands myndighetsutövning efter kontakt med Region Gotland inom områden så som brand, bygg, mark, miljö,
livsmedel och servering. Ett högt omdöme indikerar att det finns goda förutsättningar för
att starta, driva och utveckla hållbara företag på Gotland. Företagarnas bedömning av regionens myndighetsutövning är ett viktigt underlag för att stödja ett attraktivt företagsklimat
Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Resultatet presenteras på Kolada (U07451) och ska öka för att bidra till effektmålet.
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10.8 Internationella gästnätter

Indikatorn visar antal internationella gästnätter. Gästnätter/övernattningar avser antal nätter en gäst har genererat på anläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter
(exklusive Airbnb). Gästens hemland avser det land där gästen, oavsett medborgarskap, är
stadigvarande bosatt i mer än 12 månader. Indikatorn fångar en för Gotlands del väsentlig
mängd av tjänsteexporten. Resultatet hämtas från Tillväxtverket och indikatorn ska öka för
att bidra till effektmålet.
10.9 Nettoutveckling, antal företag

Indikatorn visar nettoutvecklingen av antal företag på Gotland. Genom att följa utvecklingen av antal företag på Gotland ges en indikation på om det finns goda förutsättningar
att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland. Indikatorn ger även informa13 (16)
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tion om vart företagen är placerade på Gotland samt hur de är sammansatta (kön hos VD
och styrelseordförande) för att belysa hållbara företag och hela Gotland. Resultatet hämtas
från UC. Antalet ska öka för att bidra till effektmålet.

11. En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
11.1 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år,
vistelsetid 4-6 år

Indikatorn visar andel (%) förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar)
20-64 år, som har bott i Sverige mellan 4-6 år. Med skyddsbehövande och deras anhöriga
avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar.
Personerna har bott i Sverige 4-6 år. Indikatorn visar på utmaningarna att många flyktingar
på Gotland inte är i arbete efter 4-6 år i landet. Att komma i arbete är viktigt för individen,
för integration i samhället och Gotlands kompetensförsörjning. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N02994). Andelen ska öka för att bidra till
effektmålet.

11.2 Anställda som arbetar i yrken som stämmer väl överens med deras utbildning

Indikatorn visar andelen (%) anställda, 20-64 år, som arbetar i yrken som stämmer väl överens med deras utbildning (en av flera regionala matchningsindikatorer, Matchningsgrad,
M2). För att detta ska gälla ska det dels finnas en stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning (t.ex. teknikutbildning – teknikyrke) och dels ska utbildningsnivån vara rätt i förhållande till vad yrket kräver. Indikatorn fångar matchning
mellan utbildning och arbete, viktig för Gotlands kompetensförsörjning och en av flera utgångspunkter i utbildningsdimensionering på gymnasial- och eftergymnasial nivå. Resultatet
hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N61001). Andelen ska öka
för att bidra till effektmålet.
11.3 Demografisk försörjningskvot
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Den demografiska försörjningskvoten är ett mått på hur många yngre och äldre varje person i åldern 20–64 år behöver försörja förutom sig själv. Ju högre kvoten är desto större är
försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år. Många i förvärvsaktiv
ålder i relation till övrig befolkning är viktig för skattebaserna (till stöd för bl.a. välfärd), tillväxt och kompetensförsörjning. En viktig uppgift är att bromsa den ökade demografiska
försörjningskvoten på Gotland. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N00927). Kvoten ska minska för att bidra till effektmålet.

11.4 Unga 17-24 år som varken arbetar eller studerar

Indikatorn visar andelen unga 17-24 år som varken arbetar eller studerar. Det inkluderar
personer 17-24 som under kalenderåret inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp,
inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.
Indikatorn är med för att ringa in en väsentlig del i barn och ungas uppväxtvillkor. Indikatorn visar unga med stor risk för ohälsa nu och i framtiden och kan ses som ett mått på hur
bra samhället varit på att ge förutsättningar för barn och unga att komma in i sysselsättning
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och studier. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada
(U60700). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.

11.5 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år

Indikatorn anger andelen (%) förvärvsarbetande i åldern 20-64 år. Med förvärvsarbetande
avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med
inkomst av aktiv näringsverksamhet. Förvärvsgraden är en basindikator för Gotlands konkurrenskraft och tillväxt utifrån att kompetens och erfarenheter tas tillvara i arbetslivet. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras i Kolada (N00914). Andelen
ska öka för att bidra till effektmålet.

11.6 Långtidsarbetslöshet 25-64 år

Indikatorn visar andelen (%) invånare 25-64 år (årsmedelvärde) som varit öppet arbetslösa
eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Att komma i arbete är viktigt för individen ur såväl socialt som ekonomiskt hänseende och av största vikt för Gotlands kompetensförsörjning. Resultatet hämtas från Arbetsförmedlingen och presenteras på Kolada
(N03926). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.

11.7 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Indikatorn visar kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla
mediannettoinkomst, avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området. En inkluderande arbetsmarknad är en jämställd arbetsmarknad. Indikatorn fångar den ekonomiska jämställdheten på arbetsmarknaden utifrån målet att kvinnor och män ska ha samma
möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N00952). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.

12. God tillgänglighet och hållbara kommunikationer

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

12.1 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Indikatorn visar andel av områdets hushåll respektive arbetsställen som har tillgång till
bredband om minst 100 megabit per sekund. Indikatorn fångar förutsättningarna för digital
tillgänglighet som är en grundläggande infrastruktur för såväl gotlänningars privatliv som
företagande och arbetsliv. Resultatet hämtas från Post- och telestyrelsen och presenteras
för hushållens del på Kolada (N07900), arbetsställen via PTS. Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
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12.2 Trafikolyckor med räddningsinsatser per 1000 invånare

Indikatorn visar andel räddningsinsatser till trafikolyckor per 1000 invånare. Avser samtliga
trafikelement. En trafikolycka kan omfatta flera olika trafikelement såsom personbil, lastbil,
djur, motorcykel, moped, cykel m.m. Indikatorn fångar hållbara kommunikationer i ett säkerhetsperspektiv. Resultatet hämtas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och presenteras på Kolada (N00799). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.
12.3 Resor med kollektivtrafik, resor per invånare

Indikatorn visar antal resor i regional kollektivtrafik inrapporterat av regionala trafikhuvudmän per invånare. Indikatorn fångar volymen i kollektivtrafikresandet där ambitionen är att
öka volymen till förmån för hållbara kommunikationer. Resultatet hämtas från Trafikanalys
och presenteras på Kolada (N60404). Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.

12.4 Antal resande i färjetrafiken

Indikatorn visar hur många personer som rest med färjor i den upphandlade trafiken mellan Visby och Oskarshamn och Nynäshamn. Indikatorn fångar tillgängligheten för både besökare och bofasta. Antal resande visar bl.a. på besöksnäringens omfattning och på gotlänningarnas möjligheter till pendling och fritidsresor. Färjetrafiken står för cirka 80 procent
av resandet till och från Gotland. Uppgiften hämtas från den operatör som driver trafiken
och redovisas uppdelat på folkbokförda och icke folkbokförda. Indikatorn ska öka för att
bidra till effektmålet.
12.5 Längdmeter gods i färjetrafiken

Indikatorn visar på antalet transporterade längdmeter gods till Gotland på färjor i den upphandlade trafiken mellan Visby och Oskarshamn och Nynäshamn. Antalet ger en uppfattning om tillståndet i det gotländska näringslivet. Indikatorn fångar även till viss del om
fraktpriserna uppfattas som konkurrenskraftiga och skäliga. Uppgiften hämtas från den
operatör som driver trafiken. Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
12.6 Utsläpp till luft av växthusgaser från transporter, ton CO2-ekv
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Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser från transporter inom det geografiska området, i
ton CO2-ekvivalenter. Det är samma indikator som 5.1 men redovisas för sektorn transporter och uppdelat per typ av transporter. Statistiken bygger på nationella utsläpp fördelade regionalt. Det nationella målet är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter
(utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med
minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Resultatet hämtas från den nationella
emissionsdatabasen och Statistiska centralbyrån. Antal ton utsläpp av CO2-ekvivalenter
från transporter ska minska för att bidra till effektmålet.
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Uppföljning 2022 av Vårt Gotland 2040

Ärendenummer: RS 2022/253
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

x

Rapporten Uppföljning 2022 av Vårt Gotland 2040 godkänns.

Sammanfattning

Region Gotland ska enligt lag följa utvecklingen i länet samt analysera, följa
upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet i länet. Rapporten beskriver
utvecklingen i länet med stöd av indikatorer för effektmålen i den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Det är den första uppföljningen efter
att Vårt Gotland 2040 antogs av regionfullmäktige i februari 2021. I rapporten
visar sambanden mellan de globala hållbarhetsmålen och effektmålen i Vårt
Gotland 2040.
I uppföljningen finns exempel på indikatorer där utvecklingen går i rätt
riktning, men i stora delar visar uppföljningen på betydande gap mellan
nuvarande tillstånd och det önskade tillståndet. Effektmålen är satta för att
möta de stora samhällsutmaningar som identifierats för att nå en hållbar
regional utveckling på Gotland. Det innebär att målen är ambitiösa och sätter
ljuset på breda områden där det behövs omställning och samlade insatser över
längre tid för att nå resultat.
Uppföljningsrapporten utgör ett underlag för vidare diskussion i relevanta
samverkanskonstellationer/råd och vid den årliga ”RUS-konferensen”.
Dessutom knyts processen för årlig uppföljning av den regionala
utvecklingsstrategin ihop med Region Gotlands årliga styrprocess enligt
regionfullmäktiges beslut om ny styrmodell.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är uppföljningen av effektmålen
understryker skälet till att just dessa mål satts. Målen är satta för att möta de
stora samhällsutmaningar som identifierats för att nå en hållbar regional
utveckling på Gotland, utmaningar som i hög grad delas med andra regioner i
Sverige. Det innebär att målen är ambitiösa och sätter ljuset på breda områden
där det behövs omställning och samlade insatser över längre tid för att nå
resultat. Det finns exempel på indikatorer där utvecklingen går i rätt riktning,
men i stora delar visar uppföljningen på betydande gap mellan nuvarande
tillstånd och det önskade tillståndet.

Digital justering
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Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
Ärendet, som uppföljningsrapport och ett informationsärende, föranleder
egentligen inte att en konsekvensbedömning görs. Bedömningen ger en extra
information om uppföljningen/rapporten.
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Bedömningen är att uppföljningen bidrar till att Region Gotland uppfyller
kraven enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete, avseende att löpande göra en analys av
de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i länet.
Uppföljningen ska nästa år kompletteras avseende att följa upp samt utvärdera
resultaten av det regionala utvecklingsarbetet, då med utgångspunkt i beslutade
genomförandeprogram för Vårt Gotland 2040.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att uppföljningen speglar förutsättningarna för och utfallet av
en god ekonomisk utveckling på Gotland.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att indikatorer i uppföljningen belyser barns situation, framför
allt avseende de något äldre barnen. Det pågår ett utvecklingsarbete med att ta
fram återkommande statistik som ytterligare kan belysa utvecklingen ur ett
barnperspektiv, och även då för barn i yngre åldrar. Barnperspektivet finns till
exempel med i uppföljningen av effektmålen En god, jämlik och jämställd hälsa,
En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor, God utbildningsnivå och goda
förutsättningar för livslångt lärande och En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen
möter behoven.
4. Jämställdhetsperspektiv
Bedömningen är att statistiken som används i uppföljningen möter kravet på
att statistiken ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om
det inte finns särskilda skäl mot detta. Det är grundläggande för att belysa
jämställdhetsperspektivet. Jämställdhetsperspektivet är väsentligt att ta upp i
den gemensamma analys som Region Gotland och övriga gotländska
utvecklingsaktörer behöver göra baserat på uppföljningen.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att det för merparten av indikatorerna i uppföljningen är svårt
att få statistik nedbruten på den geografiska nivå som behövs för att kunna visa
utvecklingen på Gotland sett till olika landsbygder på ön. Det är viktigt att
utveckla det geografiska perspektivet i den gemensamma analys som Region
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

Gotland och övriga gotländska utvecklingsaktörer behöver göra baserat på
uppföljningen.
6. Klimat och miljöperspektiv
Bedömningen är att uppföljningen visar på väsentliga klimat- och miljöperspektiv genom de effektmål och indikatorer som finns med.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras kort av Peter Lindvall, regiondirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet informeras att de på regionstyrelsens sammanträde kommer få
ta del av en utförligare presentation av rapporten.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2021-02-22 § 4 (beslut om regional utvecklingsstrategi)
Regionstyrelsen 2022-04-27 § 82 (rapport, information om urval av indikatorer)
Regionfullmäktige 2022-06-20 § 108 (beslut om ny styrmodell för Region
Gotland)
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-01
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Mikael Wollbo, finans- och redovisningschef

Ärende RS 2022/780
Datum 23 juni 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppdrag. Ekonomiska åtaganden föreningar
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att fordringar för utlämnade lån till Hellvi
skolas ideella förening och Visby Golfklubb nedskrivs i redovisningen
2022. Kostnaden på 1.150.000 kronor belastar regionstyrelsen,
finansförvaltningen.
2. Regionstyrelsen beslutar att Region Gotland avstår från sina fordringar
för nedskrivna lån till föreningar.
3. Regionstyrelsen beslutar att i de fall föreningar lämnat pantbrev som
säkerhet för lån så ska pantbreven återlämnas till föreningarna.

Sammanfattning

Stöd till ideella föreningar gavs tidigare i form av ränte- och amorteringsfria lån
fram till slutet av 1990-talet. De flesta av lånen är från 1970-1980-talet. Lånen
ersattes sedan med investeringsbidrag. Det har varit oklart vad som skulle ske
när lånen förföll.
Skuldförbindelserna har varit formulerade så att lånen ska återbetalas vid
anfordran. Regionens hållning har varit att lånen ska återbetalas om föreningen
avyttrar tillgångar finansierade med kommunalt lån och/eller om verksamheten
upphör och det finns positivt eget kapital i föreningen. Regionen har av den
anledningen behållit pantbrev i de fall de lämnats som säkerhet för lån.
Nedskrivning av fordringar för lån till förening har tidigare gjorts i boksluten
1998, 2005, 2006 och 2007 med cirka 9 mnkr. Motivet har varit att
fordringarna ansetts vara osäkra.
Två lån finns kvar som långfristiga fordringar; Hellvi skolas ideella förening
1.000.000 kr (beslut KS §168, 1989) och Visby Golfklubb 150.000 kr (beslut
KS §430, 1987). Båda lånen har varit ränte- och amorteringsfria sedan beslut.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att fordringarna för lån till de ideella
föreningarna är osäkra och att det varit oklart om avsikten varit att lånen skulle
återbetalas. Det har också gått lång tid sedan lånen beviljades. För föreningarna
innebär lånen att deras möjlighet att ta nya lån begränsas.
Merparten av fordringarna är nedskrivna i redovisningen i tidigare års bokslut.
Av samma anledning bör även de två kvarvarande lånen till Hellvi skolas ideell
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förening och Visby Golfklubb skrivas ned. Det innebär då en kostnad på
1.150.000 kr som belastar resultatet 2022. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
att kostnaden redovisas under regionstyrelsen, finansförvaltningen. Kostnaden
för nedskrivningen kan hanteras inom prognostiserat resultat.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att regionen även
ska avstå från betalningsanspråk på de lån till ideella föreningar som nedskrivits
samt att pantbrev som lämnats som säkerhet för dessa lån ska återlämnas.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Effekten av föreslagna beslut är att regionen civilrättsligt avstår sina fordringar
men bedömningen är att sannolikheten för att fordringarna skulle kunnat
regleras varit mycket låg. För föreningarna innebär det att skuldförhållandet
upphör och pantbrev återlämnas.
2. Ekonomiskt perspektiv

Den direkta ekonomiska effekten av föreslagna beslut är att en kostnad på
1.150.000 kr som belastar regionens resultat 2022.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att de ideella föreningarna som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet genom föreslagna beslut ges bättre ekonomiska
förutsättningar för sin verksamhet.
4. Jämställdhetsperspektiv

Inte aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Flertalet av föreningarna som berörs är verksamma på landsbygden.
Bedömningen är att föreslagna beslut kan underlätta för föreningarna att
finansiera investeringar i sina anläggningar framöver.
6. Klimat och miljöperspektiv

Inte aktuellt
Beslutsunderlag
Förteckning lån till ideella föreningar
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2022-06-23

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

RSF Ekonomiavdelningen

Föreningslån
FÖRENINGSNAMN

BESLUT

Bjärge avloppsförening

KF §9/94

BELOPP

PANTBREV

Dahlhem IF

KF §359/82

60 000 -

Dahlhem IF

KF §531/83

75 000

Dahlhem IF

KS §680/89

Fardhem IF

KF §57/84

150 000 -

Fardhem IF

KS §624/90

150 000 -

Frälsningsarmen

1962

60 000 Hornet 2 i Visby

Fåresunds GoIK

KF §138/88

52 500 -

Fårösunds Båtklubb

KS §738/86

50 000 -

Förenigen Stangmalmen

KF §624/88

48 000 -

Föreningen Visby Soldathem

KF §800/74

GMF Motorcrossklubb

KS §624/90

75 000 -

GMF Speedwayklubb, Bysarna speedway

KS §738/86

150 000 -

GMF Speedwayklubb, Bysarna speedway

KF §312/83

70 000

GMF Speedwayklubb, Bysarna speedway

KS §624/87

34 000 -

Gotlands Bara IF

KS §738/86

70 000 -

Gotlands Bro sportklubb

KF §400/92

90 000 -

Gotlands Fallskärmsklubb

KS §690/88

40 000 -

Gotlands Flygklubb Klubbstugan

KS §624/87

100 000 -

Gotlands ishockeyförbund

KS §745/86

150 000 -

Gotlands Skarpskytte & Jägargille Lövsta

KF §482/83

150 000 -

Gotlands Travsällskap

KF §83/87

100 000 -

Hablingbo Idrottsklubb

KS §680/89

135 000 Prästg 1:14 Hablingbo (135 000)

Hangvar Sportklubb

KS §690/88

50 000 -

Hangvar Sportklubb

KS §624/90

125 000 -

Hansa-Hoburg IF

KF §9/85

105 000 -

Hansa-Hoburg IF

KF §400/92

200 000 -

IFK Visby

KF §362/82

50 000 -

IFK Visby

KS §690/88

150 000 -

IK Graip

KF §108/76

70 000 -

Klint Skyttegille

KS §161/86

50 000 -

Levide IF

KS §685/91

70 000 -

Lärbro IF

KS §299/96

50 000 -

Lärbro IF

KS §312/97

50 000 -

Motorklubben Gutarna

KF §215/75

150 000 -

Motorklubben Gutarna

KF §239/78

25 000

När IF

KS §624/87

40 000 -

Rone GoIK

KS §596/91

250 000 -

Stenkyrka IF

KF §101/74

21 000 -

Stenkyrka IF

KS §624/87

31 000 -

Stånga IF

KS §738/86

50 000

Stånga IF

KF §281/85

175 000

Stånga IF

KS §690/88

Stånga IF

KF §4/81

200 000 Gumbalde 3:1 Stånga (200 000)

Suderbys Ridklubb

KS §680/89

150 000 -

Sudergutarnas Ridhusförening

KF§337/85

700 000 -

Sudergutarnas Ridhusförening

KF §400/92

150 000 -

Svaide/Roma SOK

KF §73/68

25 000 -

Svaide/Roma SOK

KS §312/97

50 000 -

VIF Gute Idrottsallians

KF §361/82

50 000 Home Lilla 1:21 Stenkumla (30 000)

VIF Gute Idrottsallians

KF §531/83

50 000

VIF Gute Idrottsallians

KF §29/68

30 000

Visborgs Orienteringsklubb

KF§531/83

50 000 Stora Vede 1:13 Follingbo (40 000)

Visborgs Orienteringsklubb

KF §95/70

15 000

Visborgs Orienteringsklubb

KF §215/65

Visborgs Orienteringsklubb

KS §596/91

940 000 -

40 000 Pantbrev Hallvide 4:5 i Dalhem (40 000)

(50 000)

300 000 Stadsägan 1144 D Visby (300 000)

40 000 Gumbalde 3:1 Stånga (40 000)

25 000
120 000 Stora Vede 1:13 Follingbo (120 000)

Visby bowlinghallförening

KS §242/81

238 000 Ursprungligen 500.000 kr. Återbetalat 262.000 kr i
samband föreningens upplösning
200 000 -

Visby bowlinghallförening

KS §299/96

Visby Brukshundklubb

KF §483/83

75 000 -

Visby Hemvärnsområde, Hemvärnsgården Traume

KF §77/68

25 000 Traume 1:12 Träkumla (25 000)

Visby IK

KF §362/82

Visby IK

KS §680/89

25 000 -

Visby Jaktskytte-Viltvårdsklubb

KF §482/83

150 000 -

Väskinde AIS

KS §637/85

150 000 Knuts 1:10 Väskinde (150 000)

Väskinde AIS

KS §680/89

150 000 Knuts 1:10 Väskinde (150 000)

Wisby Ridklubb

KF §152/83

270 000 Stä 1651 Ö i Visby (485 000)

Wisby Ridklubb

KF §86/82

40 000

Wisby Ridklubb

KF§443/80

65 000

Wisby Ridklubb

KS §738/86

80 000

Wisby Ridklubb

KF §203/74

50 000

Wisby Ridklubb

KS §457/91

298 000 Rävhagen 1:2 Visby (298 000)

Wisby Ridklubb

KS §473/95

200 000 Rävhagen 1:2 Visby (200 000)

Östergarns IK

KS §624/87

Östergarns IK

KS §624/90

Visby Golfklubb

KS §430/87

150 000 Ej nedskrivet, ej lämnat pantbrev

Hellvi Skolas Ideella Förening

KS §168/89

1 000 000 Ej nedskrivet, ej lämnat pantbrev

150 000 -

90 000 60 000 -

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-05-24

RS § 180

Protokoll
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Uppdrag. Ekonomiska åtagande för
idrottsföreningar

Ärendenummer: RS 2022/780
Paragraf föregående instans: AU § 103
Regionstyrelsens beslut

x

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
regionstyrelsen med förslag om ekonomiska åtaganden för
idrottsföreningar, återrapportering under 2022.

Bedömning

I arbetsutskottet yrkar Eva Nypelius (C) att regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag om ekonomiska
åtaganden för idrottsföreningar, återrapportering under 2022.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
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RS AU § 161
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Sida 19 (46)

Uppdrag. Ekonomiska åtaganden för
idrottsföreningar

Ärendenummer: RS 2022/780
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

x
x
x

Fordringar för utlämnade lån till Hellvi skolas ideella förening och
Visby Golfklubb nedskrivs i redovisningen 2022. Kostnaden på
1 150 000 kronor belastar regionstyrelsen, finansförvaltningen.
Region Gotland avstår från sina fordringar för nedskrivna lån till
föreningar.
I de fall föreningar lämnat pantbrev som säkerhet för lån så ska
pantbreven återlämnas till föreningarna.

Jäv
Peter Lindvall meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning

Stöd till ideella föreningar gavs tidigare i form av ränte- och amorteringsfria lån
fram till slutet av 1990-talet. De flesta av lånen är från 1970-1980-talet. Lånen
ersattes sedan med investeringsbidrag. Det har varit oklart vad som skulle ske
när lånen förföll.
Skuldförbindelserna har varit formulerade så att lånen ska återbetalas vid
anfordran. Regionens hållning har varit att lånen ska återbetalas om föreningen
avyttrar tillgångar finansierade med kommunalt lån och/eller om verksamheten
upphör och det finns positivt eget kapital i föreningen. Regionen har av den
anledningen behållit pantbrev i de fall de lämnats som säkerhet för lån.
Nedskrivning av fordringar för lån till förening har tidigare gjorts i boksluten
1998, 2005, 2006 och 2007 med cirka 9 mnkr. Motivet har varit att
fordringarna ansetts vara osäkra.
Två lån finns kvar som långfristiga fordringar; Hellvi skolas ideella förening
1 000 000 kr (beslut KS § 168, 1989) och Visby Golfklubb 150 000 kr (beslut
KS § 430, 1987). Båda lånen har varit ränte- och amorteringsfria sedan beslut.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att fordringarna för lån till de ideella
föreningarna är osäkra och att det varit oklart om avsikten varit att lånen skulle
återbetalas. Det har också gått lång tid sedan lånen beviljades. För föreningarna
innebär lånen att deras möjlighet att ta nya lån begränsas.
Merparten av fordringarna är nedskrivna i redovisningen i tidigare års bokslut.
Av samma anledning bör även de två kvarvarande lånen till Hellvi skolas ideell
förening och Visby Golfklubb skrivas ned. Det innebär då en kostnad på
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1 150 000 kr som belastar resultatet 2022. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
att kostnaden redovisas under regionstyrelsen, finansförvaltningen. Kostnaden
för nedskrivningen kan hanteras inom prognostiserat resultat.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att regionen även
ska avstå från betalningsanspråk på de lån till ideella föreningar som nedskrivits
samt att pantbrev som lämnats som säkerhet för dessa lån ska återlämnas.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Effekten av föreslagna beslut är att regionen civilrättsligt avstår sina fordringar
men bedömningen är att sannolikheten för att fordringarna skulle kunnat
regleras varit mycket låg. För föreningarna innebär det att skuldförhållandet
upphör och pantbrev återlämnas.
2. Ekonomiskt perspektiv
Den direkta ekonomiska effekten av regionstyrelseförvaltningens förslag till
beslut är att en kostnad på 1 150 000 kr som belastar regionens resultat 2022.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att de ideella föreningarna som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet genom regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut ges
bättre ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet.
4. Jämställdhetsperspektiv
Inte aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Flertalet av föreningarna som berörs är verksamma på landsbygden.
Bedömningen är att regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut kan
underlätta för föreningarna att finansiera investeringar i sina anläggningar
framöver.
6. Klimat och miljöperspektiv
Inte aktuellt
Ärendets behandling under mötet

Peter Lindvall, regiondirektör, meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
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Beslutsunderlag

Förteckning lån till ideella föreningar
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2022-06-23
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare: Ulrika Jansson, ekonomidirektör
Patrik Pettersson, chefsjurist

Ärende RS 2022/795
Datum 10 juni 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av Förebyggande arbetet
mot välfärdsbedrägerier
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som svar till revisorerna.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat
det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier. Syftet med granskningen har
varit att säkerställa en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll
avseende det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier. Granskningen har
inriktats på processerna assistentersättning, försörjningsstöd och
föreningsbidrag inom regionstyrelsens och socialnämndens uppdrag.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och
socialnämnden i samband med att de genomför riskanalyser som en del i att
upprätta internkontrollplanen särskilt bör lyfta in risken för förekomst av
välfärdsbrott. Riktlinjer och rutiner bör regelbundet ses över och uppdateras så
att de i högre grad tar hänsyn till risken för välfärdsbrott. De kontrollaktiviteter
som förvaltningen genomfört inom de granskade processerna bedöms som
ändamålsenliga. Kompetensutveckling inom området bör inarbetas i
kompetensutvecklingsplaner för berörda medarbetare och förtroendevalda.
Regionstyrelseförvaltningens kommentarer:
Rekommendation:
Uppdra åt övriga nämnder att i samband med att de genomför sina riskanalyser särskilt
beakta risken för oegentligheter och välfärdsbrott.
Risken för oegentligheter och brott i verksamheterna bör alltid beaktas när en
riskanalys upprättas. I regionens riktlinjer för intern kontroll finns en
processbeskrivning och mall för riskanalys som ska användas.
I samband med att regionstyrelsen beslutar om internkontroll plan för 2023
föreslås att styrelsen även beslutar att nämnderna ska beakta risken för
oegentligheter och välfärdsbrott enligt revisorernas rekommendation. I den här
rapporten har det dock inte framkommit något som tyder på att det generellt
finns en förhöjd risk inom Region Gotland för förekomst av välfärdsbrott men
respektive nämnd bör ändå vara uppmärksam på att risken finns.
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Tillse att regionstyrelseförvaltningen har aktuella styrdokument och riktlinjer
Rekommendationen syftar särskilt på bidragsbestämmelser för kultur och
fritidsverksamhet på Gotland. Uppdatering av bidragsbestämmelserna pågår
och väntas bli klara i slutet av året. Risken för oegentligheter och hur de ska
motverkas ska beaktas i det pågående arbetet.
Tillse att inom ramen för de utbildningar som erbjuds medarbetare och förtroendevalda ska
fenomenet välfärdsbrott hanteras
Det saknas en allmänt vedertagen definition av välfärdsbrott. Region Gotland
har i dagsläget ingen återkommande intern utbildning där just välfärdsbrott
specifikt belyses. De fenomen som torde avses, oredlighet som emellanåt även
skulle kunna användas för att finansiera kriminella nätverk och odemokratiska
grupperingar, ingår i emellertid i annan utbildning eller information.
Regionen bedriver redan brottsförebyggande arbete i samverkan med andra
myndigheter. Ny lagstiftning ökar kraven. Vidare bedrivs arbete inom
säkerhetsskydd. Till det kan läggas förslaget om ett ökat fokus i det interna
kontrollarbetet. I samband med inrättandet av en visselblåsarfunktion och en
anställd samordnare för de frågorna kommer även det förebyggande arbetet
mot oegentligheter att kunna stärkas. I samordnarens uppdrag ligger att även
arbeta förebyggande för att stärka organisationens motståndskraft mot alla
former av oegentligheter. Sammantaget bör det finnas goda förutsättningar för
att kunna erbjuda adekvata utbildningar.
Ärendebeskrivning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat
det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier. Syftet med granskningen har
varit att säkerställa en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll
avseende det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier. Granskningen har
inriktats på processerna assistentersättning, försörjningsstöd och
föreningsbidrag inom regionstyrelsens och socialnämndens uppdrag.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och
socialnämnden i samband med att de genomför riskanalyser som en del i att
upprätta internkontrollplanen särskilt bör lyfta in risken för förekomst av
välfärdsbrott. Riktlinjer och rutiner bör regelbundet ses över och uppdateras så
att de i högre grad tar hänsyn till risken för välfärdsbrott. De kontrollaktiviteter
som förvaltningen genomfört inom de granskade processerna bedöms som
ändamålsenliga. Kompetensutveckling inom området bör inarbetas i
kompetensutvecklingsplaner för berörda medarbetare och förtroendevalda.
Rekommendationer till regionstyrelsen som ytterst ansvarig för en tillräcklig
intern kontroll:



uppdra åt övriga nämnder att i samband med att de genomför sina
riskanalyser särskilt beakta risken för oegentligheter och välfärdsbrott.
tillse att regionstyrelseförvaltningen har aktuella styrdokument och
riktlinjer

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland



Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/795
Sida 3 (3)

tillse att inom ramen för de utbildningar som erbjuds medarbetare och
förtroendevalda ska fenomenet välfärdsbrott hanteras

Rekommendationer till regionstyrelsen som ansvarig nämnd:


årligen uppdatera riktlinjer och rutiner så att de är anpassade till de
risker som berörda verksamheter har att förhålla sig till i sin
handläggning och uppföljning av enskilda ärenden och verksamheter.



under 2023 särskilt informera sig om hur förvaltningen arbetar med att
förebygga och upptäcka risker för välfärdsbrott som en del i respektive
nämnds egna interna kontroll.
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Granskning av ”Förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier”
KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att granska det förebyggande arbetet mot
välfärdsbedrägerier. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.
Syftet med granskningen är att bedöma om ansvariga nämnder har säkerställt en ändamålsenlig
styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier. Granskningen inriktas på processerna assistentersättning, försörjningsstöd och föreningsbidrag inom regionstyrelsens och socialnämndens uppdrag.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen och socialnämnden i samband med att de genomför riskanalyser som en del i att upprätta internkontrollplanen särskilt bör lyfta in risken för förekomst av välfärdsbrott. Detta för att öka medvetenheten
om risken för förekomst av välfärdsbrott. Riktlinjer och rutiner bör med jämna mellanrum ses
över och uppdateras så att de i högre grad tar hänsyn till risken för förekomst av välfärdsbrott.
De kontrollaktiviteter som förvaltningen genomför inom områdena föreningsbidrag, assistansersättning och försörjningsstöd bedöms som ändamålsenliga, dock bör de löpande värderas utifrån den samlade nationella erfarenheten kring risker kopplade till begreppet välfärdsbrott. Kompetensutveckling inom området oegentligheter och välfärdsbrott bör inarbetas i kompetensutvecklingsplaner för berörda medarbetare, men även för berörda förtroendevalda.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen som ytterst ansvarig för
en tillräcklig intern kontroll att:
•

uppdra åt övriga nämnder att i samband med att de genomför sina riskanalyser särskilt
beakta risken för oegentligheter och välfärdsbrott.

•

tillse att regionstyrelseförvaltningen har aktuella styrdokument och riktlinjer

•

tillse att inom ramen för de utbildningar som erbjuds medarbetare och förtroendevalda
ska fenomenet välfärdsbrott hanteras.

Utifrån våra bedömningar och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen och socialnämnden
att:
•

årligen uppdatera riktlinjer och rutiner så att de är anpassade till de risker som berörda
verksamheter har att förhålla sig till i sin handläggning och uppföljning av enskilda ärenden och verksamheter

•

under 2023 särskilt informera sig om hur förvaltningen arbetar med att förebygga och
upptäcka risker för välfärdsbrott som en del i respektive nämnds egna interna kontroll.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 2022-08-30. Yttrandet skickas till Region Gotlands revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG; mats.lundberg@kpmg.se
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1

Sammanfattning
KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att granska det förebyggande
arbetet mot välfärdsbedrägerier. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.
Syftet med granskningen är att bedöma om ansvariga nämnder har säkerställt en
ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende det förebyggande
arbetet mot välfärdsbedrägerier. Granskningen inriktas på processerna
assistentersättning, försörjningsstöd och föreningsbidrag inom regionstyrelsens och
socialnämndens uppdrag.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen och
socialnämnden i samband med att de genomför riskanalyser som en del i att upprätta
internkontrollplanen särskilt bör lyfta in risken för förekomst av välfärdsbrott. Detta för
att öka medvetenheten om risken för förekomst av välfärdsbrott. Riktlinjer och rutiner
bör med jämna mellanrum ses över och uppdateras så att de i högre grad tar hänsyn
till risken för förekomst av välfärdsbrott. De kontrollaktiviteter som förvaltningen
genomför inom områdena föreningsbidrag, assistansersättning och försörjningsstöd
bedöms som ändamålsenliga, dock bör de löpande värderas utifrån den samlade
nationella erfarenheten kring risker kopplade till begreppet välfärdsbrott.
Kompetensutveckling inom området oegentligheter och välfärdsbrott bör inarbetas i
kompetensutvecklingsplaner för berörda medarbetare, men även för berörda
förtroendevalda.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen som ytterst
ansvarig för en tillräcklig intern kontroll att:
-

uppdra åt övriga nämnder att i samband med att de genomför sina riskanalyser
särskilt beakta risken för oegentligheter och välfärdsbrott.

-

tillse att regionstyrelseförvaltningen har aktuella styrdokument och riktlinjer

-

tillse att inom ramen för de utbildningar som erbjuds medarbetare och
förtroendevalda ska fenomenet välfärdsbrott hanteras.

Utifrån våra bedömningar och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen och
socialnämnden att:
-

årligen uppdatera riktlinjer och rutiner så att de är anpassade till de risker som
berörda verksamheter har att förhålla sig till i sin handläggning och uppföljning
av enskilda ärenden och verksamheter

-

under 2023 särskilt informera sig om hur förvaltningen arbetar med att
förebygga och upptäcka risker för välfärdsbrott som en del i respektive nämnds
egna interna kontroll.
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2

Bakgrund
I betänkandet – Kontroll för ökad tilltro (SOU 2020:35)1 konstateras att
förutsättningarna för ett mer sofistikerat och medvetet missbruk av välfärdssystemen
har förbättrats under de senaste två decennierna. Faktorer som framhålls vara
bidragande till detta är digitaliseringen av välfärden, ökad rörlighet av arbetskraft samt
ett ökat inslag av privata utförare i välfärdssystemen.
Kommuner/Regioners verksamheter innefattar flera attraktiva områden för
välfärdsbedrägerier och ansvariga nämnder behöver därför tillse att det finns ett
ändamålsenligt internkontrollsystem som motverkar felaktiga utbetalningar. Risker som
kan föreligga i en region är oklara riktlinjer och kontrollrutiner för bedömning av
företagets/organisationens/den enskildes kvalificering samt för beviljande av
ersättning/stöd/bidrag. Det föreligger också utmaningar i vilka möjligheter och
förutsättningar den enskilda handläggaren har att genomföra kontroller.
Revisionen har i sin riskanalys identifierat väldfärdbedrägerier som ett område där
fördjupad granskning ska genomföras under 2022. Den fördjupade granskningen syftar
till att bedöma om ansvariga nämnder har ett ändamålsenligt system för styrning och
intern kontroll.
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2.1

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om ansvariga nämnder har säkerställt en
ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende det förebyggande
arbetet mot välfärdsbedrägerier. Granskningen inriktas på processerna
assistentersättning, försörjningsstöd och föreningsbidrag inom regionstyrelsens och
socialnämndens uppdrag.
I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:
•

Har nämnderna säkerställt att en riskanalys med inriktning på oegentligheter,
ink välfärdsbedrägerier, har genomförts?

•

Har risken för välfärdsbedrägerier beaktats i de dokumenterade riktlinjer och
rutiner som är styrande för handläggningen av ersättning/stöd/bidrag?

•

Har nämnderna säkerställt att förebyggande kontrollaktiviteter identifieras och
utförs, dels inför utbetalning av ersättning/stöd/bidrag och dels efter utbetalning
av ersättning/stöd/bidrag? Finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid
misstankar om väldfärdsbedrägeri?

•

Har utbildning avseende förebyggande arbete mot välfärdsbedrägerier
tillhandahållits medarbetare och chefer?

Granskningen avser regionstyrelsen och socialnämnden.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

2.3

•

Nationell handlingsplan mot korruption

•

Näringslivskoden samt skrivningar från SKR avseende förebyggande av
oegentligheter

•

Eventuella avtal och avtalshandlingar som är aktuella för utvald process/flöde.

•

Eventuella interna styrdokument och riktlinjer beslutade av regionfullmäktige

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Inom
regionstyrelseförvaltningen har intervjuer genomförts tillsammans med regiondirektör,
ekonomidirektör, chefsjurist, säkerhetschef, avdelningschef för kultur & fritid, controller
och handläggare inom kultur- och fritidsenheterna. Inom socialförvaltningen har
intervjuer genomförts med socialdirektör, avdelningschefer för myndighetsavdelningen
och individ- och familjeomsorg, enhetschefer för funktionshindersenheten,
mottagningsenheten och försörjningsstödsenheten samt controller och handläggare
inom LSS/assistansersättning och försörjningsstöd.
De vi intervjuat har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Rutiner och riktlinjer
Vi har vid samtliga intervjuer efterfrågat riktlinjer och rutiner som är styrande för
handläggningen av ersättning, stöd och bidrag. Flera av de intervjuade uppger att
området välfärdsbedrägerier delvis beaktas i befintliga riktlinjer men att det inte är ett
begrepp som omnämns explicit.
Det finns inte några kommunövergripande riktlinjer avseende just välfärdsbedrägerier.
Det finns däremot riktlinjer utformade för arbetet att motverka och förebygga
förekomsten av mutor och korruption. De reviderades senast av regionfullmäktige den
15 juni 2015 1. Riktlinjen ska utgöra ett stöd för att tydliggöra regionens hållning och
tolkning av gällande lagstiftning. I riktlinjen stipuleras att det är av största vikt att alla
delar i organisationen löpande ser över och uppdaterar sitt skydd i form av
dokumenterade riktlinjer, kontroll av identifierade riskområden samt löpande för samtal
i verksamheten utifrån identifierade risker inom respektive arbetsområde.

3.1.1

Föreningsbidrag
Inom kultur- och fritidsavdelningens ansvarsområde finns bestämmelser för stöd till
kultur- och fritidsverksamhet 2. Av bestämmelserna framgår regler och krav för
organisationer som avser ansöka om olika former av stöd. Bestämmelserna redogör
inte specifikt för risker kopplade till välfärdsbedrägerier däremot framgår ett antal krav
med koppling till området.
I bestämmelserna stipuleras bl.a. att:

1

•

den ansökande organisationen är skyldig att anmäla sådana förändringar i
verksamheten som kan påverka förutsättningarna för erhållande av eller
erhållet stöd.

•

organisationen ska kunna ställa handlingar till förfogande för granskning på så
sätt som kultur- och fritidsnämnden (numer regionstyrelsen) bestämmer.

•

organisationen ska ha en systematisk och kronologisk bokföring med koppling
till verifikationer.

•

om oriktiga uppgifter lämnas kan kultur- och fritidsnämnden (numer
regionstyrelsen) besluta att organisationen blir återbetalningsskyldig och i
särskilda fall avstängd från stöd.

Antagen av kommunstyrelsen (numer regionstyrelsen) 2018-09-18, senast reviderad RF 2015-06-15 §

200
2

Antagna av KF 2006-11-27 senast reviderad 2016-04-13
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•

stödtagare åtar sig att bereda berörd personal inom kultur- och
fritidsförvaltningen (numer regionstyrelseförvaltningen) fritt tillträde till
anläggningar och arrangemang i syfte att granska verksamhet för vilken stöd
har beviljats.

Enligt intervjuad avdelningschef för kultur och fritid har risken för välfärdsbedrägerier
inte hanterats på ett tillräckligt tydligt sätt i de riktlinjer och rutiner som finns utformade
för handläggning av stöd. Avdelningen har fått i uppdrag av regionfullmäktige att se
över och revidera de gällande bidragsbestämmelserna då det har identifierats brister,
bl.a. vad gäller rutiner för uppföljning av utbetalda bidrag.
Bilden att gällande riktlinjer och rutiner inte fullt ut beaktar risken för
välfärdsbedrägerier delas i intervju med handläggare från kultur- och fritidsavdelningen.
Trots att begreppet välfärdsbedrägerier inte omnämns i bl.a. bidragsbestämmelserna
är detta ändock något som handläggarna menar att de beaktar i deras arbete vilket
säkerställs genom de inbyggda kontrollprocesserna.

3.1.2

Assistansersättning
Vid socialförvaltningens myndighetsavdelning, som har i uppdrag att utreda och
besluta om insatser enligt bl.a. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), har ett antal rutiner för handläggning utformats. Det handlar om följande rutiner:
•

Rutiner för kontroll av fakturor - personlig assistans från enskild regi

•

Rutin – val av ny assistansanordnare

•

Rutiner vid sjuklöneersättning

Vi noterar att rutinerna inte redogör specifikt för risken avseende välfärdsbedrägerier
däremot framgår arbetssätt som kan betraktas som en del i att minimera risken för
välfärdsbrott, däribland kontroll att nya assistansbolag har giltiga tillstånd från IVO 3 och
kontroller av fakturor från personlig assistans i enskild regi.
I intervju med myndighetsavdelningschefen samt enhetschefer framkommer att det
råder en stor medvetenhet om riskerna för välfärdsbrott inom avdelningen och att
synsätt och arbetssätt har förändrats i takt med att medvetenheten om detta har ökat.
Det beskrivs både som en för- och nackdel att Gotland är en liten region då det ökar
handläggarnas personliga kännedom vilket i sin tur skapar goda förutsättningar att
identifiera avvikelser. Samtidigt ställer det höga krav på noggrannhet för att minimera
risken för jävsituationer. För att säkerställa professionell och ändamålsenlig
handläggning diskuteras jävsproblematiken regelbundet vid arbetsplatsträffarna (APT),
enligt avdelningschef och enhetschefer.

3

Inspektionen för vård och omsorg
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Bilden av att jävsproblematiken är en levande diskussion delas i intervjuer med
handläggare inom avdelningen som menar att det är inarbetat i arbetssättet att
överlämna ärenden till andra handläggare om det skulle uppstå en risk för jäv. Vad
gäller rutiner för handläggning i övrigt uppger en av de intervjuade handläggarna att det
under år 2017 genomfördes ett arbete att förtydliga de gällande rutinerna utifrån bl.a.
risken för oegentligheter. Detta har medfört att avdelningen idag har omfattande rutiner
som ställer höga krav på att underlag inför utbetalning av assistansersättning.
En gång i veckan samlas samtliga handläggare för genomgång och ärendedragningar
av de ärenden som bedöms vara ”tyngre” vilket intervjuade handläggare ser positivt på.
Dessa tillfällen ses som ett lärande där de har möjlighet att ställa frågor samt utveckla
gällande rutiner och arbetssätt.

3.1.3

Försörjningsstöd
Vid socialförvaltningens avdelning för individ- och familjeomsorg, som har till uppgift att
enligt gällande lagar och regler utreda behov, fatta beslut och vidta åtgärder när det
bl.a. personer i behov av försörjningsstöd, finns följande rutin för handläggning:
•

Rutin vid misstänkt bidragsbrott

Vi noterar att rutinen inte specifikt redogör för risken avseende välfärdsbrott däremot
redogörs arbetsgången om någon uppmärksammar eller misstänker bidragsbrott vilket
är en del i arbetet att minimera risken för välfärdsbrott.
På regionens hemsida framgår att den som ansöker om försörjningsstöd ska i
samband med att ansökan skickas in bifoga följande underlag:
•

Kontoöversikt från de banker den sökande är kund hos

•

Kontoutdrag från då ansökan görs och två månader bakåt i tiden för alla de
bankkontor som den sökande har

•

Hyresavtal

•

Deklaration

•

Läkarintyg som bekräftar sjukskrivning (om den sökande är sjukskriven)

Om personen ansöker om försörjningsstöd för första gången ska personen, enligt
informationen på hemsidan, först kontakta stöd- och försörjningsstödsenheten via
telefon för en första bedömning gällande rätten till försörjningsstöd innan en skriftlig
ansökan kan skickas in.
Enligt intervjuad socialdirektör finns det goda rutiner och processer inom avdelningen
för individ- och familjeomsorg som beaktar risken för välfärdsbedrägerier. Bilden delas i
intervju med avdelningschef för individ och familjeomsorg samt enhetschef för stödoch försörjningsstödsenheten som menar att de utarbetade processerna för ansökan
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av försörjningsstöd i grunden bygger på tillit men att de inarbetade rutinerna bidrar till
att de enkelt kan upptäcka brister eller andra avvikelser.
Intervjuade handläggare inom avdelningen uppger att de är medvetna om riskerna för
välfärdsbedrägerier och menar att de rutiner och riktlinjer som utformats är ett bra stöd
i arbetet för att uppmärksamma och identifiera avvikelser eller brister.

3.1.4

Bedömning
Vi konstaterar att risken för välfärdsbedrägerier inte fullt ut beaktas i de styrande
riktlinjer och rutiner vi tagit del av gällande handläggning av ersättning, stöd och bidrag.
Vi bedömer dock att det finns arbetssätt och processer som fungerar som stöd i arbetet
med att förebygga och minimera risken för välfärdsbrott.
Bestämmelserna för stöd till kultur- och fritidsverksamhet är daterad 2015 och planeras
revideras med bl.a. tydligare riktlinjer för uppföljning av givna bidrag. Vi bedömer att
styrdokument som detta är viktigt att regelbundet aktualisera för att säkerställa att de är
i linje med gällande krav och regler. Bidragsbestämmelserna bör därtill utvecklas med
tydligare information om risken för välfärdsbedrägerier.
Även gällande riktlinjer och rutiner för handläggning av assistansersättning och
försörjningsstöd bör utvecklas med tydligare riktlinjer kring hur risken för förekomst av
välfärdsbedrägerier ska beaktas.
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3.2

Riskanalys
Det finns varken inom regionstyrelsen eller socialnämnden någon dokumenterad
riskanalys upprättad specifikt avseende risken för oegentligheter eller
välfärdsbedrägerier. Någon sådan analys har inte heller genomförts på en
koncernövergripande nivå.
Det har enligt intervjuad ekonomidirektör och controller inom regionstyrelseförvaltningen under tidigare år inte varit något krav på att styrelse och nämnder ska
upprätta en riskanalys som grund för internkontrollplanen, utan dåvarande riktlinjer har
endast uttryckt att detta är något som bör genomföras. Det har därför under år 2021
bedrivits ett omfattande arbete att stärka upp arbetet med nya riktlinjer. I riktlinjen, som
antog av regionfullmäktige 21 februari 2022 4, fastställs att regionstyrelsen har det
övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll. I ansvaret ligger att
utfärda anvisningar och riktlinjer inom olika områden samt att följa nämndernas
verksamhet genom uppföljningsrapporter och ta nödvändiga initiativ. Enligt
ekonomidirektör ska arbetet i enlighet med den nya riktlinjen vara implementerat under
år 2023.
Vi har tagit del av regionstyrelsen riskanalys till grund för interkontrollplanen för år 2022
och noterar att ett antal områden med direkt koppling till oegentligheter och
välfärdsbedrägerier har identifierats med det högsta riskvärdet men inte valts ut för
kontrollåtgärder. Det gäller ett antal ekonomiska och efterlevnadsrisker inom de
identifierade områdena ”kvalitetsarbete” och ”kultursamverkansmodell” såsom att
arbetsprocesser inte är kartlagda samt att planer för uppföljning och rutinbeskrivningar
saknas. Enligt ekonomidirektör fanns det inom regionstyrelseförvaltningen vid
framtagandet av riskanalysen inte några gemensamma metoder eller riktlinjer för hur
riskerna skulle värderas vilket kan ha bidragit till att vissa risker fick ett omotiverat högt
riskvärde.
Vi kan inte heller av socialnämndens riskanalys som ligger till grund för
interkontrollplanen för år 2022 se att nämnden har identifierat välfärdsbedrägerier som
en specifik risk i analysen. Däremot kan vi konstatera att nämnden har identifierat ett
antal risker med direkt koppling till området oegentligheter och i den interna
kontrollplanen finns kontroller med inriktning på stödjande rutiner och processer såsom
attest, inköp och utbetalningar.
Socialdirektören uppger att risker med koppling till oegentligheter och
välfärdsbedrägerier identifierades i analysen vad gäller området försörjningsstöd och
assistansersättning men att dessa inte valdes ut till den interna kontrollplanen för år
2022. Orsaken enligt socialdirektören är att de kontrollpunkter som valdes ut
bedömdes vara av större risk.

4
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3.2.1

Bedömning
Vi bedömer att risker inom området oegentligheter och välfärdsbedrägerier till viss del
har beaktats i de riskanalyser som ligger till grund för regionstyrelsens och
socialnämndens internkontrollplaner för år 2022. Någon särskild riskanalys med fokus
på oegentligheter och välfärdsbedrägerier har inte genomförts.
Ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet är att göra riskanalyser för att identifiera
svagheter i organisationen och i de egna verksamheterna. Vi ser därför positivt på att
arbetet i enlighet med den nya riktlinjen för intern kontroll bedöms vara i gång under år
2023. Vi vill betona vikten av att riskanalysen har ett brett perspektiv på begreppet
oegentligheter och att analysen inte endast inriktas på ekonomiska transaktioner.
Analysen bör även fånga upp risker kopplat till exempelvis otillbörlig påverkan, utsatta
roller, brist på insyn i beslutsfattande och vänskapskorruption. Det är bara när en
organisation är medveten om sina risker som den kan hantera riskerna effektivt och i
förlängningen hantera riskerna effektivt.

3.3

Kontrollaktiviteter

3.3.1

Föreningsbidrag
På Region Gotlands hemsida 5 framgår att regionen årligen ska granska cirka fem
procent av de föreningar som är berättigade stöd som en del i arbetet att säkerställa en
kvalitativ fördelning. Enligt bidragsbestämmelserna ska föreningar som erhållit stöd
spara handlingar i tio år. Syftet är att regionen ska kunna gå tillbaka tio år för
uppföljning och kontroll. Urvalet av föreningar som granskas sker antingen
slumpmässigt eller utifrån att regionen uppmärksammat något vilket bl.a. kan vara tips
från förbund, större förändringar i redovisade aktiviteter eller felaktigt ifyllda uppgifter.
Inför granskningen ska berörd förening informeras innan handlingar begärs in i original,
såsom årsmöteshandlingar och bokföring med verifikationer. Under granskningen ska
utsedd handläggare bl.a. genomföra besök och föra dialog med föreningen. När
granskningen är genomförd ska rapporten översändas till berörd förening och om det
skulle upptäckas fusk eller andra avvikelser kan föreningen bli återbetalningsskyldig
eller avstängd från stöd.
Vi har tagit del av en rapport från år 2019 som redogör för resultatet av granskningar
genomförda av fem föreningar som erhållit aktivitetsstöd. Av rapporten framgår att två
granskningar visade sig innehålla identifierade felaktigheter. Felaktigheterna hade
uppmärksammats tidigare av handläggare och noterats i systemet. Slutsatsen är dock
att om granskningen hade genomförts när felaktigheterna hade uppmärksammats så
hade flertalet felaktiga utbetalningar kunnat undvikits.
I enlighet med bestämmelserna för stöd till kultur- och fritidsverksamhet så begär
handläggarna bl.a. årligen in årsmöteshandlingar från de föreningar som är berättigade
5
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stöd från regionen. Intervjuade handläggare menar att det i samband med kontroll av
årsmöteshandlingarna är enkelt att uppmärksamma brister eller andra avvikelser då de
föreningar som är berättigade stöd är väl kända och har erhållit stöd under en längre tid
från regionen.
Fritidsenheten har däremot uttryckt en oro vad gäller handläggning av stöd till s.k.
sociala föreningar 6 vilket är den organisationsform som enheten har minst kompetens
kring, enligt intervjuad fritidshandläggare. För att säkerställa att
handläggningsprocessen sker på ett korrekt sätt har därför en samverkansgrupp
startats där olika delar inom regionen gemensamt går igenom respektive ansökan av
stöd till sociala föreningar.
Intervjuad avdelningschef för kultur och fritid menar att verksamheten idag inte har
tillräckligt med personella resurser för att genomföra alla de kontrollaktiviteter de
önskar göra. I dagsläget arbetar en handläggare inom fritidsenheten och en
handläggare inom kulturenheten. Verksamheten hanterar flera olika former av stöd och
beroende på vad det är för typ av stöd som ska handläggas så ser beredningen olika
ut. Handläggarnas kunskaper i det förberedande arbetet är därför viktig för att
säkerställa att föreningar ges stöd på rätt premisser. För att öka kvalitén på
handläggningen, vilket i sin tur ska underlätta uppföljning och kontroll, planeras nu
ansökningsförfarandet digitaliseras fullt ut, enligt intervjuad avdelningschef.
Bilden av att kultur och fritidsavdelningen inte har tillräckligt med personella resurser
delas i intervju med handläggare inom avdelningen som menar att det är en risk att det
endast arbetar en handläggare inom respektive enhet. Innan kultur- och fritidsnämnden
blev en del av regionstyrelsen hade handläggarna stöd av både en ekonom och
administratörer med erfarenhet inom området och som upplevdes vara ett bra stöd och
en avlastning i arbetet.

3.3.2

Assistansersättning
Enligt socialdirektören är det en liten andel av de som är berättigade
assistansersättning som väljer regionen som utförare. Myndighetsavdelningen har
genom sina rutiner utarbetat ett antal kontrollaktiviteter inför och efter utbetalning av
assistansersättning. Utöver att handläggarna ska kontrollera att samtliga nya
assistansanordnare har ett giltigt tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
så har rutiner för kontroll inför utbetalning av assistansersättning för personlig assistans
från enskild regi utformats. Rutinen redogör i nio steg hur handläggaren ska kontrollera
inkomna fakturor innan den översänds till rätt part för slutlig attestering. Därtill har även
rutiner för kontroll av utbetalning av sjukersättning också utformats.
Medarbetare inom avdelningen är skyldig att rapportera avvikelser eller misstankar till
IVO och till avdelningscontrollern. Dessa avvikelser följs sedan, enligt intervjuad
controller, upp i samband med de årliga avtalsuppföljningarna som genomförs en till
två gånger per år av externa utförare. Genomförda avtalsuppföljningar rapporteras
6
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därefter till nämnden. Det är dock sällan avvikelser har identifierats och rapporterats till
nämnden, enligt intervjuad controller.

3.3.3

Försörjningsstöd
Den som ansöker om försörjningsstöd kan välja att göra detta antingen via regionens
e-tjänst eller via en pappersblankett. Inbyggt i e-tjänsten finns ett kontrollsystem som
genomför stickprovsvisa kontroller av inkomna ansökningar. När en ansökan väljs ut av
systemet för kontroll informeras den sökande automatiskt. Enligt avdelningschefen för
individ och familjeomsorg har detta inbyggda kontrollsystem identifierat relativt få
brister i ansökningarna och när det väl har identifierats brister har det oftast handlat om
misstag från den sökande, såsom att handlingar har missats att skickas in. Det har
dock förekommit att ansökningar har tagits tillbaka efter att den sökande blivit
informerad om att personen blivit utvald för stickprovskontroll.
Det finns också en inarbetad process för kontroll av utbetalningar, enligt intervjuad
enhetschef. Varje utbetalning ska granskas av enhetschef eller förste sekreteraren för
att kontrollera att socialsekreteraren inte har missat något i beräkningarna, exempelvis
om den ansökande har andra utbetalningar på gång, att inkomster och utgifter
stämmer. Om kontrollen skulle visa att något inte är korrekt ska utbetalningen pausas
och justering göras. Det är dock sällan dessa kontroller har resulterat i att en
utbetalning har pausats, enligt intervjuad enhetschef.
Även intervjuade socialsekreterare upplever att rutiner och utarbetade processer ger
ett bra stöd och bidrar till att minimera risken för välfärdsbedrägerier. Vid minsta lilla
misstanke om bedrägeri, exempelvis om de fasta utgifterna skulle avvika, begärs
kompletterande handlingar in vilket den sökande enkelt kan skicka in via e-tjänsten.

3.3.4

Bedömning
Vi konstaterar att det genomförs flera olika kontrollaktiviteter både inför och efter
utbetalning av ersättning, stöd och bidrag. Kontrollaktiviteterna är inarbetade i
processer i handläggarnas vardagliga arbete.
Det framkommer emellertid att det bedöms saknas tillräckliga personella resurser för
att genomföra alla de kontrollaktiviteter som kultur och fritidsavdelningen önskar göra
och att handläggarna upplever sig sakna tillgång till en funktion med särskild
kompetens och ansvar inom området för välfärdsbedrägerier som stöd i arbetet. Vi
anser att en tydlig roll- och ansvarsfördelning stärker det förebyggande arbetet och vi
bedömer att detta är ett utvecklingsområde.
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3.4

Utbildning
Enligt intervjuad ekonomidirektör och controller inom regionstyrelseförvaltningen berörs
området välfärdsbedrägerier inom ramen för den utbildning nya chefer erhåller i
samband med att de börjar sin tjänst inom regionen. Det finns däremot inte generella
utbildningar avseende välfärdsbedrägerier som samtliga medarbetare inom regionen
får ta del av, det kan dock förekomma att kommunens jurister genomför specifika och
riktade utbildningsinsatser.
Bilden att medarbetare inom regionen inte tagit del av någon utbildning avseende
välfärdsbedrägerier delas i intervjuer med flera av de intervjuade.

3.4.1

Bedömning
Vi konstaterar att det inte har genomförts några utbildningsinsatser specifikt inom
området för välfärdsbedrägerier. En viktig aspekt i det förebyggande arbetet mot
oegentligheter är att säkerställa medarbetarna inom regionen har tillräckliga kunskaper
så att välfärdsbrott enkelt kan uppmärksammas.
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4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen och
socialnämnden i samband med att de genomför riskanalyser som en del i att upprätta
internkontrollplanen särskilt bör lyfta in risken för förekomst av välfärdsbrott. Detta för
att öka medvetenheten om risken för förekomst av välfärdsbrott. Riktlinjer och rutiner
bör med jämna mellanrum ses över och uppdateras så att de i högre grad tar hänsyn
till risken för förekomst av välfärdsbrott. De kontrollaktiviteter som förvaltningen
genomför inom områdena föreningsbidrag, assistansersättning och försörjningsstöd
bedöms som ändamålsenliga, dock bör de löpande värderas utifrån den samlade
nationella erfarenheten kring risker kopplade till begreppet välfärdsbrott.
Kompetensutveckling inom området oegentligheter och välfärdsbrott bör inarbetas i
kompetensutvecklingsplaner för berörda medarbetare, men även för berörda
förtroendevalda.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen som ytterst
ansvarig för en tillräcklig intern kontroll att:
-

uppdra åt övriga nämnder att i samband med att de genomför sina riskanalyser
särskilt beakta risken för oegentligheter och välfärdsbrott.

-

tillse att regionstyrelseförvaltningen har aktuella styrdokument och riktlinjer

-

tillse att inom ramen för de utbildningar som erbjuds medarbetare och
förtroendevalda ska fenomenet välfärdsbrott hanteras.

Utifrån våra bedömningar och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen och
socialnämnden att:
-

årligen uppdatera riktlinjer och rutiner så att de är anpassade till de risker som
berörda verksamheter har att förhålla sig till i sin handläggning och uppföljning
av enskilda ärenden och verksamheter

-

under 2023 särskilt informera sig om hur förvaltningen arbetar med att
förebygga och upptäcka risker för välfärdsbrott som en del i respektive nämnds
egna interna kontroll.
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RS AU § 162

Protokoll
Sida 22 (46)

Revisionsrapport. Granskning av
Förebyggande arbetet mot
välfärdsbedrägerier

Ärendenummer: RS 2022/795
Arbetsutskottets beslut

x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat
det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier. Syftet med granskningen har
varit att säkerställa en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll
avseende det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier. Granskningen har
inriktats på processerna assistentersättning, försörjningsstöd och
föreningsbidrag inom regionstyrelsens och socialnämndens uppdrag.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och
socialnämnden i samband med att de genomför riskanalyser som en del i att
upprätta internkontrollplanen särskilt bör lyfta in risken för förekomst av
välfärdsbrott. Riktlinjer och rutiner bör regelbundet ses över och uppdateras så
att de i högre grad tar hänsyn till risken för välfärdsbrott. De kontrollaktiviteter
som förvaltningen genomfört inom de granskade processerna bedöms som
ändamålsenliga. Kompetensutveckling inom området bör inarbetas i
kompetensutvecklingsplaner för berörda medarbetare och förtroendevalda.
Regionens revisorer lämnar följande rekommendationer:
x

Uppdra åt övriga nämnder att i samband med att de genomför sina
riskanalyser särskilt beakta risken för oegentligheter och välfärdsbrott.

Risken för oegentligheter och brott i verksamheterna bör alltid beaktas när en
riskanalys upprättas. I Region Gotlands riktlinjer för intern kontroll finns en
processbeskrivning och mall för riskanalys som ska användas.
I samband med att regionstyrelsen beslutar om internkontroll plan för 2023
föreslås att styrelsen även beslutar att nämnderna ska beakta risken för
oegentligheter och välfärdsbrott enligt revisorernas rekommendation. I den här
rapporten har det dock inte framkommit något som tyder på att det generellt
finns en förhöjd risk inom Region Gotland för förekomst av välfärdsbrott men
respektive nämnd bör ändå vara uppmärksam på att risken finns.
x

Digital justering

Tillse att regionstyrelseförvaltningen har aktuella styrdokument och
riktlinjer.

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

Rekommendationen syftar särskilt på bidragsbestämmelser för kultur och
fritidsverksamhet på Gotland. Uppdatering av bidragsbestämmelserna pågår
och väntas bli klara i slutet av året. Risken för oegentligheter och hur de ska
motverkas ska beaktas i det pågående arbetet.
x

Tillse att inom ramen för de utbildningar som erbjuds medarbetare och
förtroendevalda ska fenomenet välfärdsbrott hanteras.

Det saknas en allmänt vedertagen definition av välfärdsbrott. Region Gotland
har i dagsläget ingen återkommande intern utbildning där just välfärdsbrott
specifikt belyses. De fenomen som torde avses, oredlighet som emellanåt även
skulle kunna användas för att finansiera kriminella nätverk och odemokratiska
grupperingar, ingår i emellertid i annan utbildning eller information.
Region Gotland bedriver redan brottsförebyggande arbete i samverkan med
andra myndigheter. Ny lagstiftning ökar kraven. Vidare bedrivs arbete inom
säkerhetsskydd. Till det kan läggas förslaget om ett ökat fokus i det interna
kontrollarbetet. I samband med inrättandet av en visselblåsarfunktion och en
anställd samordnare för de frågorna kommer även det förebyggande arbetet
mot oegentligheter att kunna stärkas. I samordnarens uppdrag ligger att även
arbeta förebyggande för att stärka organisationens motståndskraft mot alla
former av oegentligheter. Sammantaget bör det finnas goda förutsättningar för
att kunna erbjuda adekvata utbildningar.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) föreslår med medhåll från Saga Carlgren (V) att
beslutsunderlaget förtydligas med information om hur regionstyrelsen kommer
uppdra åt övriga nämnder att i samband med att de genomför sina riskanalyser
särskilt beaktar risken för oegentligheter och välfärdsbrott. Ärendet överlämnas
till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport. Granskning av det förebyggande arbetet mot
välfärdsbedrägerier daterad 2022-05-19
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10

Digital justering

Protokoll
Sida 23 (46)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Nanna Sörling upphandlingschef och Carin Kihlström,
inköpsstrateg

Ärende RS 2022/790
Datum 2 augusti 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Beslut om delegation. Remiss av Miljömålsberedningens
delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck
Förslag till beslut

Regionstyrelsen delegerar till regionstyrelseförvaltningens arbetsutskott
2022-09-15 att ta ställning till utformning av remissvar i ärende RS 2022/790
Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala
klimatavtryck.

Sammanfattning

Skäl till förslag till beslut är att remissen inkom 2022-05-23 och sista datum för
svar är 2022-09-19. Remissen är omfattande och kräver involvering från flera
parter på Region Gotland för att svara. Det har därför inte varit möjligt att
utreda och sammanställa svaren till regionstyrelsen sammanträde 2022-08-31.
Beslutsunderlag
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-02

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Till statsrådet Annika Strandhäll

Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att tillkalla en parlamentarisk
kommitté (dir. 2010:74) med uppdrag att lämna förslag till regeringen
om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Kommittén
har antagit namnet Miljömålsberedningen (M 2010:04). Miljömålsberedningens övergripande uppdrag är att utveckla strategier med
etappmål, styrmedel och åtgärder inom av regeringen prioriterade
områden. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med näringsliv,
ideella organisationer, kommuner samt myndigheter. Det övergripande uppdraget gällde till och med 2020. Beredningen fick under denna
tidsperiod tilläggsdirektiv i enlighet med regeringens prioriteringar.
I december 2020 fattade regeringen beslut om ett nytt direktiv till
Miljömålsberedningen.1 Syftet med Miljömålsberedningen ska, enligt
direktivet, fortsatt vara att nå en bred politisk samsyn inom prioriterade områden inom miljöpolitiken. Syftet ska även fortsatt vara att
hantera frågor som berör flera samhällsintressen inom olika områden som är särskilt prioriterade och komplexa och som inte kan lösas
på myndighetsnivå utan kräver politiska avvägningar. En sådan samsyn är nödvändig för att åstadkomma den samhällsomställning som
krävs för att nå målen.
Genom tilläggsdirektiv ska regeringen besluta om uppdrag om de
särskilda strategier som beredningen ska ta fram.
Detta är ett långsiktigt arbete och därför ska beredningens uppdrag gälla tills vidare. Arbetet ska genomföras i samarbete med näringsliv, ideella organisationer, kommuner, regioner, myndigheter och
andra aktörer. Beredningen ska ta sin utgångspunkt i Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.
Miljömålsberedningen ska utvärderas 2025.

1

Dir. 2020:141.

Enligt det tilläggsdirektiv som regeringen beslutade den 22 oktober 2020 ska Miljömålsberedningen föreslå en samlad strategi för att
minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.
Uppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 31 januari
2022. Genom nya beslut förlängdes uppdraget att redovisas senast
den 31 mars 2022.
Dåvarande riksdagsledamoten Emma Nohrén förordnades den
1 juni 2018 att vara ordförande i Miljömålsberedningen. Följande
personer förordnades den 1 mars 2021 att vara ledamöter i Miljömålsberedningen under den aktuella utredningstiden: Marlene
Burwick, Christofer Fjellner, Martin Kinnunen, Nina Lundström,
Magnus Manhammar, Rickard Nordin, Kjell-Arne Ottosson, Amanda
Palmstierna och Elin Segerlind. Från och med den 26 april 2021 entledigades Nina Lundström från uppdraget. Joar Forssell förordnades
som ledamot den 26 april 2021.
Följande personer förordnades den 14 juni 2021 att vara experter
i Miljömålsberedningen: professorn Christian Azar, professorn Jonna
Bornemark, teknologie doktorn Selma Brynolf, ordföranden Åse
Classon, professorn Jonas Ebbesson, generalsekreteraren Nina
Ekelund, chefen och grundaren Exponential Roadmap Initiative
Johan Falk, klimatexperten Jesper Gyberg, verkställande direktören
Viveke Idh, verksamhetsledaren Maria Ivansson, professorn Anders
Ivarsson Westerberg, handläggaren/experten Andreas Hagnell, seniora
rådgivaren hållbar energi och klimat Ola Hansén, professorn Astrid
Kander, chefen David Kihlberg, sjökaptenen Fredrik Larsson, miljöoch klimatexpert, Föreningen Svensk Sjöfart, docenten Jörgen Larsson,
professorn Oksana Mont, docenten Cecilia Solér, docenten Åsa
Svenfelt, chefen Tina Thorsell, hållbarhetexperten Victoria Thuillier,
generalsekreteraren Dag Waldenström, filosofie doktorn Maria
Wollrath Söderberg, forskningsledaren Lars Zetterberg och forskningsledaren Jonas Åkerman. Från och med den 1 januari 2022 entledigades Ola Hansén från uppdraget att vara expert. Ansvarig samhällspolitik Madeleine van der Veer förordnades den 1 februari 2022
att vara expert i Miljömålsberedningen.
Experterna har bidragit med sin sakkunskap i olika frågor men
inte deltagit i ledamöternas diskussioner om betänkandets innehåll,
överväganden och förslag.

Som huvudsekreterare anställdes Christine Annemalm från och
med den 1 januari 2021. Hanna Nilo och departementssekreteraren
Julien Morel anställdes som sekreterare från och med den 8 februari
2021. Klimatanalytikern Jonas Allerup anställdes som sekreterare från
och med den 15 februari 2021. Kvalificerade utredaren Elisa Abascal
Reyes anställdes som sekreterare från och med den 3 maj 2021. Elisa
Abascal Reyes anställning upphörde från och med 1 mars 2022.
Noak Westerberg var inlånad till sekretariatet på deltid från Klimatpolitiska rådet under tiden 8 november 2021 till och med 10 december 2021.
Miljömålsberedningen har redovisat tidigare uppdrag i delbetänkanden (SOU 2010:101, SOU 2011:34, SOU 2012:15, SOU 2012:38,
SOU 2013:43, SOU 2014:50, SOU 2016:21, SOU 2016:47 och
SOU 2020:83).
Reservationer har lämnats av Christofer Fjellner, Martin Kinnunen
och Kjell-Arne Ottosson.
Särskilda yttranden har lämnats av Christofer Fjellner, Joar Forssell,
Martin Kinnunen, Rickard Nordin, Kjell-Arne Ottosson, Amanda
Palmstierna och Elin Segerlind.
Miljömålsberedningens ledamöter överlämnar betänkandet Sveriges
globala klimatavtryck, SOU 2022:15.
Härmed är uppdraget slutfört.
Stockholm i mars 2022
Emma Nohrén
ordförande
Marlene Burwick

Rickard Nordin

Christofer Fjellner

Kjell-Arne Ottosson
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Sammanfattning

För att kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan och därmed möjliggöra att Generationsmålet ska kunna nås, behöver de globala utsläppen av växthusgaser
minska snabbt. I första hand är det önskvärt att alla länder ställer om
sina territoriella utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet och inför ett
enhetligt och tillräckligt högt pris på koldioxid. Dock är inte 1,5-gradersmålet på väg att nås med dagens beslut om styrmedel och åtgärder.
Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen
att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt
och samhällsekonomiskt effektivt sätt.
Miljömålsberedningen instämmer i budskapen från FN:s klimatpanel (IPCC) och understryker klimatfrågans allvar och vikten av
handling.
Ny strecksats i Generationsmålet
Miljömålsberedningen föreslår en ny strecksats i Generationsmålet
för Sveriges globala klimatavtryck som visar på den nationella klimatpolitikens samlade effekt på de globala utsläppen.
Förslaget till ny strecksats lyder att Sverige senast 2045 ska ha ett
negativt globalt klimatavtryck. Strecksatsen att Sveriges globala klimatavtryck ska vara negativt senast 2045 nås genom målen för Sveriges
territoriella utsläpp, konsumtionens klimatpåverkan och exportens
klimatnytta.
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Mål för minskad klimatpåverkan från konsumtion
Miljömålsberedningen föreslår att riksdagen beslutar om ett långsiktigt klimatmål för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion – ett
mål inom ramen för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan –
om att nå nettonoll utsläpp till 2045. Miljömålsberedningen föreslår
vidare att riksdagen beslutar om två målbanor för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion fram till 2045 – inom ramen för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan – där huvudmålbanan baseras
på att Sverige och EU når sina respektive territoriella klimatmål samt
att övriga länder ställer om i linje med sina klimatbidrag (NDC) och
långsiktiga klimatstrategier (LTS) till Parisavtalet. Sverige ska sträva
efter en alternativ målbana för klimatpåverkan från konsumtion som
är i linje med IPCC:s 1,5-gradersscenario.
Figur 1

Huvudmålbana (i blått), alternativ målbana (i grönt) samt
nettonollmål för 2045 (i gult) för Sveriges konsumtionsbaserade
utsläpp
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Källa: Egna beräkningar, se avsnitt 10.3.

Internationell klimatnytta kan användas som flexibilitet för att nå
det långsiktiga nettonollmålet för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion. Den internationella klimatnyttan som kan tillgodoräknas
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till konsumtionsmålet ska täcka gapet mellan huvudmålbanan och
nollutsläpp senast 2045. Internationell klimatnytta är negativa utsläpp, verifierade utsläppsminskningar genom investeringar utomlands eller klimatnytta från export.
Att förhålla sig till andra länders klimatlöften ger en signal om att
Sverige arbetar för att de andra länderna ska leverera enligt sina klimatbidrag (NDC) och långsiktiga strategier (LTS) till FN. Utgångspunkten är att de verkliga utsläppen kommer att spegla ländernas
klimatlöften till Parisavtalet.
Mål för att öka den svenska exportens klimatnytta
Miljömålsberedningen föreslår att riksdagen beslutar om en målbana
för att öka den svenska exportens klimatnytta – inom ramen för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan – där Sverige och EU når sina
respektive territoriella klimatmål samt att övriga länder ställer om i
linje med sina klimatbidrag (NDC) och långsiktiga klimatstrategier
(LTS) till Parisavtalet. Klimatnyttan från export ska vara större än gapet
mellan huvudmålbanan för klimatpåverkan från konsumtion och nollutsläpp inklusive de internationella klimatinvesteringarna och negativa
utsläpp.
Figur 2

Målbana för exportens klimatnytta

Källa: Egna beräkningar, se avsnitt 10.4.
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Statistik om konsumtionsbaserade utsläpp
Miljömålsberedningen föreslår att Statistiska centralbyrån (SCB) får
i uppgift att utveckla den officiella statistiken över klimatpåverkan
från konsumtion.
Arbetet med scenarier och effektbedömningar om konsumtionsbaserade utsläpp behöver formaliseras. Miljömålsberedningens föreslår därför att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram en metod
för att beräkna utsläppsscenarier för Sveriges konsumtionsbaserade
utsläpp och regelbundet ta fram konsumtionsbaserade utsläppsscenarier samt utveckla metoder för att göra konsumtionsbaserade effektbedömningar.
Statistik om klimatpåverkan från export
Det behövs statistik om exportens effekt på de globala utsläppen.
Miljömålsberedningen föreslår därför att SCB, tillsammans med Naturvårdsverket och i dialog med exportaktörerna och akademin, utvärderar befintliga mått, tar fram ett vidareutvecklat mått på klimatavtryck
av svenska produkter som går till export jämfört med andra motsvarande produkter samt tar fram en metod för att följa upp statistik
om exportens effekt på de globala utsläppen.
Miljömålsberedningen föreslår vidare att SCB får i uppgift att årligen följa upp statistiken om exportens effekt på de globala utsläppen.
Arbetet med scenarier och effektbedömningar om exportens klimateffekt behöver formaliseras. Miljömålsberedningen föreslår därför
att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram en metod för att beräkna utsläppsscenarier för exportens klimateffekt, regelbundet ta fram
scenarier över exportens klimateffekt samt utveckla metoder för att
göra effektbedömningar på exportens klimateffekt.
Mål för flygets klimatpåverkan
Miljömålsberedningen föreslår att utsläpp från bunkring, dvs. det som
tankas i Sverige, till internationellt flyg inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål om att nå nettonollutsläpp inom svenskt
territorium senast 2045. Miljömålsberedningen föreslår även att kol-
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dioxidutsläpp från inrikes flyg inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030.
Ett nationellt mål för flyget ska inte vara mindre ambitiöst än vad
branschen själv har åtagit sig enligt flygbranschens färdplan till Fossilfritt Sverige, dvs. fossilfritt inrikes flyg till 2030, fossilfri bunkring
till flyg – både inrikes och internationellt – till 2045 och ett mål för
elflyg. Branschen har beslutat om dessa mål under förutsättning att
staten bistår med styrmedel och åtgärder för att stödja utvecklingen.
Flygets klimatpåverkan beror huvudsakligen på utsläppen av koldioxid vid förbränningen av fossilt flygbränsle. Flygets klimatpåverkan ska minska inom och utanför Sveriges territorium i den mån Sverige
har rådighet. Samtidigt ingår endast inrikes flyg i Sveriges långsiktiga
klimatmål medan internationellt flyg inte ingår i något svenskt klimatmål. Sverige har störst rådighet över utsläppen som uppstår till följd
av flygets tankning av fossila bränslen i Sverige, främst när det gäller
inrikes flyg men även när det gäller internationellt flyg från och till
Sverige. Även höghöjdseffekter är betydande och bör minska men är
för osäkra i dagsläget för att kunna regleras med tillräcklig säkerhet.
Sverige ska inte minska flygets utsläpp så att utsläppen kan öka
någon annanstans. Regleringen av klimatpåverkan från internationellt
flyg ska därför i första hand komma från Icao och EU. De målsättningar och styrmedel som Icao tillhandahåller i dag är dock långt
ifrån tillräckliga för att placera internationellt flyg i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
Mål för den internationella sjöfartens klimatpåverkan
Miljömålsberedningen föreslår att halva delen (50 procent) av utsläppen från fartyg på internationell resa som anlöpt eller avgått svensk
hamn inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål om att
nå nettonollutsläpp inom svenskt territorium senast 2045.
Klimatpåverkan från bunkringen i Sverige till internationell sjöfart har ökat snabbt sedan 1990-talet. Sjöfartens klimatpåverkan ska
enligt Miljömålsberedningen minska inom och utanför Sverige i den
mån Sverige har rådighet. Stora investeringar behövs i form av produktion av förnybara och fossilfria bränslen samt elinfrastruktur.
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Sverige ska inte införa och tillämpa styrmedel som riskerar att
minska sjöfartens utsläpp i Sverige om utsläppen därmed ökar någon
annanstans. I första hand ska IMO och EU besluta om reglering av
klimatpåverkan från internationell sjöfart. De mål och styrmedel
som IMO har beslutat i dag är dock långt ifrån tillräckliga för att placera internationell sjöfart i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
Hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig
upphandling
Miljömålsberedningen lämnar flera förslag om hur det klimatpolitiska
ramverket ska kunna få genomslag i offentlig upphandling. Miljömålsberedningen föreslår bland annat en ny resultatindikator om klimatkrav till regeringens mål för den offentliga upphandlingen, ett etappmål
inom miljömålssystemet att utsläppen från offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i
övrigt och en lagstadgad skyldighet för alla upphandlande myndigheter och enheter att beakta de nationella klimatmålen i sin offentliga upphandling. Miljömålsberedningen föreslår även att relevanta
myndigheter ska utveckla tillsyn, statistik och även starta arbetet för att
bygga upp en databas med livscykelanalyser och livscykelkostnader.
Dessutom föreslår Miljömålsberedningen en ny programutbildning
för offentliga upphandlare med delar om klimat, utsläpp från offentlig
konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen.
Miljömålsberedningens kombination av förslag är ämnade att ge
det klimatpolitiska ramverket större genomslag i den offentliga upphandlingen men innebär samtidigt att det fortfarande är upp till varje
enskild kommun, region och statlig myndighet att utifrån sin position, ekonomi och lokala förutsättningar avgöra vilka krav som ska
ställas i den offentliga upphandlingen.
Sveriges klimatarbete i EU och internationellt
Miljömålsberedningen föreslår också att Sverige ska stärka sitt arbete
inom EU och andra relevanta internationella sammanhang för att
minska de globala utsläppen i linje med 1,5-gradersmålet.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling att det ska föras in två nya paragrafer, 4 kap. 3 a § och
19 kap. 3 a §, med följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4 kap.
3a§
En upphandlande myndighet ska
beakta klimatmålen i sin offentliga
upphandling.
19 kap.
3a§
En upphandlande myndighet ska
beakta klimatmålen i sin offentliga
upphandling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna att det ska föras in två nya paragrafer,
4 kap. 3 a § och 19 kap. 3 a §, med följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4 kap.
3a§
En upphandlande enhet ska beakta klimatmålen i sin offentliga
upphandling.
19 kap.
3a§
En upphandlande enhet ska beakta klimatmålen i sin offentliga
upphandling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1147) om upphandling
av koncessioner att det ska föras in två nya paragrafer, 4 kap. 3 a §
och 15 kap. 4 a §, med följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4 kap.
3a§
En upphandlande myndighet
eller enhet ska beakta klimatmålen
i sin offentliga upphandling.
15 kap.
4a§
En upphandlande myndighet
eller enhet ska beakta klimatmålen
i sin offentliga upphandling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(1998:796) om statlig inköpssamordning

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:796) om statlig
inköpssamordning att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
I denna förordning finns beI denna förordning finns bestämmelser om samordning av stämmelser om samordning av
statliga myndigheters inköp i syfte statliga myndigheters inköp i syfte
att åstadkomma besparingar för att åstadkomma besparingar för
staten.
staten och minska utsläppen av
växthusgaser.
Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.
2 §2
För varor och tjänster som
För varor och tjänster som
myndigheterna upphandlar ofta, myndigheterna upphandlar ofta,
i stor omfattning eller som upp- i stor omfattning, som uppgår till
går till stora värden skall det stora värden eller som har stor
finnas ramavtal eller andra ge- klimatpåverkan ska det finnas rammensamma avtal som effektivi- avtal eller andra gemensamma
serar upphandlingarna. Därvid skall avtal som effektiviserar upphandsmå och medelstora företags lingarna. Därvid ska små och
möjligheter att delta i upphand- medelstora företags möjligheter
lingar beaktas.
att delta i upphandlingar beaktas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

1
2

Senaste lydelse 2010:1869.
Senaste lydelse 1998:796.
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Miljömålsberedningens uppdrag
och utgångspunkter

2.1

Uppdraget

Miljömålssystemet
I april 1999 beslutade riksdagen1 om den målstruktur som än i dag
ligger till grund för det nationella miljöarbetet. Målstrukturen innehåller ett antal nationella miljökvalitetsmål där riksdagen anger vilket
miljötillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv. I enlighet
med den ursprungliga målstrukturen svarade regeringen för att ställa
upp delmål i de fall det behövdes för att nå miljökvalitetsmålen.
Genom ett riksdagsbeslut i juni 2010 förändrades miljömålsstrukturen till att innehålla ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och
etappmål.2 Riksdagen uttalade att ett viktigt syfte med miljömålsarbetet är att få ett tydligare fokus på operativa insatser för att åstadkomma den samhällsomställning som krävs för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. För att i ökad utsträckning kunna
identifiera övergripande frågor och de åtgärder som är mest effektiva
i fråga om att bidra till att nå miljökvalitetsmålen beslutades att man
ska ta fram breda, tvärsektoriella strategier med etappmål, styrmedel
och åtgärder.

1

Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, prop. 1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6,
rskr. 1998/99:183.
2
Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25,
rskr. 2009/10:377.
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Miljömålsberedningen och miljömålssystemet
Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att tillsätta en parlamentarisk
beredning för att utarbeta underlag om hur miljökvalitetsmålen kan
nås. Beredningen har tagit namnet Miljömålsberedningen (M 2010:04).
Miljömålsberedningens uppgift var att på uppdrag av regeringen
föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås genom politiskt förankrade
förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. Miljömålsberedningen skulle hantera frågor som berör flera samhällsintressen och som därför kräver politiska avvägningar eller områden
som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor osäkerhet. Den
skulle även fokusera på frågor som kräver övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar, dels där det finns behov av strukturella förändringar, dels när det gäller frågor av särskild betydelse som
inte kan lösas på myndighetsnivå.3 Detta uppdrag gällde fram till den
1 december 2020 (dir. 2010:74) med förlängning till sista december
samma år.
I december 2020 fattade regeringen beslut om ett nytt direktiv till
Miljömålsberedningen.4 Syftet med Miljömålsberedningen ska, enligt
direktivet, fortsatt vara att nå en bred politisk samsyn inom prioriterade områden inom miljöpolitiken. Syftet ska även fortsatt vara att
hantera frågor som berör flera samhällsintressen inom olika områden
som är särskilt prioriterade och komplexa och som inte kan lösas på
myndighetsnivå utan kräver politiska avvägningar. En sådan samsyn
är nödvändig för att åstadkomma den samhällsomställning som krävs
för att nå målen.
Genom tilläggsdirektiv ska regeringen besluta om uppdrag om de
särskilda strategier som beredningen ska ta fram.
Detta är ett långsiktigt arbete och därför ska beredningens uppdrag gälla tills vidare. Arbetet ska genomföras i samarbete med näringsliv, ideella organisationer, kommuner, regioner, myndigheter och
andra aktörer. Beredningen ska ta sin utgångspunkt i Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.
Miljömålsberedningen ska utvärderas 2025.

3
4

Dir. 2010:74, Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås.
Dir. 2020:141.
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Miljömålsberedningen kan vid behov tillsätta expertgrupper för
att bistå med kunskap och för att ta fram fördjupade analyser. Av
särskild vikt är att se till att senaste vetenskapliga fakta ligger till
grund för beredningens arbete.
Uppdraget att bidra med underlag för att nå de nationella miljömålen
I sitt arbete ska Miljömålsberedningen utgå från att arbetet med miljömålen ska fortsätta och utvecklas med sikte mot 2030. Det tillstånd
som miljökvalitetsmålen beskriver är något varje generation måste
sträva efter att uppnå. För miljömålsarbetet gäller som helhet långsiktighet och uthållighet även bortom 2030.
Beredningen ska vidare utgå från att miljömålen är det befintliga
och riksdagsbundna målsystem som utgör den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. Miljömålen är därför en viktig utgångspunkt för Sveriges genomförande av Agenda 2030.
Beredningen ska också i sitt arbete värna synergieffekter och bidra
till ett balanserat och integrerat angreppsätt och därmed en stärkt samstämmighet för hållbar utveckling.5
Beredningen ska därför ta fram politiskt förankrade förslag till
strategier för områden som regeringen prioriterar.
Strategierna
Beredningen ska
• ta fram strategier som innehåller etappmål, styrmedel och åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen respektive Generationsmålet,
• ta fram strategier som kan innehålla flera olika styrmedel och åtgärder som samlat bidrar till att nå flera miljömål,
• utforma etappmål, styrmedel och åtgärder så att de om möjligt
blir målövergripande eftersom en åtgärd ofta kan bidra till att nå
flera miljökvalitetsmål liksom till att nå Generationsmålet,
• vid framtagande av etappmål följa de riktlinjer för etappmål som
regeringen anger, och
5

Prop. 2019/20:188, Sveriges genomförande av Agenda 2030.
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• belysa de strategier beredningen föreslår i ett EU-perspektiv och
ett internationellt perspektiv och anpassa till EU-lagstiftningen
samt till EU-rätten i övrigt.6
Miljömålsberedningens tidigare delbetänkanden
Miljömålsberedningen har tidigare redovisat följande delbetänkanden: Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet
(SOU 2010:101), Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34), Plan
för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning
(SOU 2012:15), Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38),
Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1 (SOU 2013:43), Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014:50),
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21), En klimatoch luftvårdsstrategi för Sverige Del 1 resp. Del 2 bilaga med underlagsrapporter (SOU 2016:47) och Havet och människan Volym 1 och
Volym 2 (SOU 2020:83).

2.2

Detta uppdrag

Enligt det tilläggsdirektiv som regeringen beslutade i oktober 2020
ska Miljömålsberedningen föreslå en samlad strategi för att minska
klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt
effektivt sätt.
Det klimatpolitiska ramverket, som riksdagen har beslutat om,
består av en klimatlag, nya klimatmål och ett granskande klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket innebär en skyldighet
för regeringen att föra en samlad klimatpolitik som utgår från klimatmålen och tydligt redovisa hur arbetet fortskrider för att nå de
av riksdagen fastlagda klimatmålen.
Det nationella miljömålssystemet som omfattar 16 miljökvalitetsmål och ett övergripande Generationsmål är det befintliga och riksdagsbundna målsystem som utgör det nationella genomförandet av
Agenda 2030:s miljörelaterade mål och delmål. Generationsmålet är
det övergripande målet inom miljömålssystemet. Målet visar inrikt6

Dir. 2020:141.
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ningen för Sveriges miljöpolitik och innebär att vi till nästa generation ska överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
I preciseringen av Generationsmålet anges vidare att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är fastlagt av riksdagen och utformat i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonventionen). Genom beslut om det klimatpolitiska ramverket uppdaterade riksdagen 2017 preciseringen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan till temperaturmålet i enlighet med
Parisavtalet, vilket innebär att målet är att den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader och att ansträngningar ska göras för att hålla ökningen under 1,5 grader. Genom det
klimatpolitiska ramverket har riksdagen även beslutat om nya etappmål för den icke-handlande sektorn till 2030 respektive 2040 och för
transportsektorn till 2030, exklusive inrikes luftfart, samt ett etappmål som innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp
av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
Naturvårdsverket bedömer att de globala utsläppen behöver minska
till under 1 ton per person och år till 2050 för att begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader, baserat på FN:s klimatpanels (IPCC) utsläppsscenarier. Sveriges klimatmål motsvarar att Sveriges territoriella
utsläpp ska nå under 0,9 ton per person och år senast 2045, utifrån
nuvarande befolkningsprognoser.
De mål som ingår i det klimatpolitiska ramverket omfattar utsläppen i Sverige, s.k. territoriella utsläpp. Åtagandena under Parisavtalet
handlar i regel om sådana utsläpp. Utsläpp och upptag inom skogsbruk och annan användning, på engelska Land Use, Land-Use Change,
and Forestry (LULUCF), ingår i de territoriella utsläppen och i Parisavtalet men ingår inte i Sveriges klimatmål. Däremot kan en ökning av
nettoupptaget i LULUCF användas som kompletterande åtgärd för
att nå olika klimatmål. Utsläpp från internationell sjöfart och internationellt flyg ingår inte heller. Dessa utsläpp omfattas av globala klimatåtaganden inom FN-organen Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).
Utsläppen från flyg inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) omfattas dessutom av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS).7
7

Dir. 2020:110.
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Som grund för strategin att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt ska Miljömålsberedningen bereda frågan om etappmål för konsumtionsbaserade
utsläpp.
Miljömålsberedningen ska ta fram strategin med utgångspunkt i
en bred analys av Sveriges klimatpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv. Utgångspunkten är även Sveriges internationella åtagande
i FN och EU samt de miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om
och Generationsmålet. Särskild hänsyn ska tas till strecksatsen i Generationsmålet om att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska
orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.
Miljömålsberedningen ska analysera i vilken mån det är lämpligt
att precisera dessa mål och åtaganden genom kvantitativa eller kvalitativa etappmål för konsumtionsbaserade utsläpp, antingen på aggregerad nivå eller för särskilt klimatbelastande konsumtionskategorier
eller både och eller på annat sätt som beredningen finner lämpligt.
Strategin ska syfta till att nå relevanta delar av Generationsmålet och
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, med tillhörande etappmål i miljömålssystemet. Strategin ska även bidra till att uppfylla Parisavtalets mål respektive genomförandet av relevanta delar i Agenda 2030.
Miljömålsberedningen ska också föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan samt bereda möjligheten till etappmål för sjöfartens
klimatpåverkan. Beredningen ska även se över hur det klimatpolitiska
ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling, med fokus på
upphandlingar med stor klimatpåverkan och på kostnadseffektivitet
och samhällsekonomisk effektivitet.
I uppdraget ingår att analysera kopplingen mellan denna strategi
och de mål, styrmedel och åtgärder som reglerar de territoriella utsläppen och de internationella transporterna, samt föreslå hur synergieffekter kan främjas mellan dem. Hänsyn ska tas till konflikter och
synergieffekter med andra samhällsmål till exempel miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen.
Miljömålsberedningen bör i utformningen av strategin analysera
och ta hänsyn till förslagens effekter när det gäller frågor som fördelningspolitik, svenska företags konkurrenskraft, utrikeshandel och
jämställdhet.
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Miljömålsberedningen kan diskutera och analysera skatterelaterade frågor men ska inte lämna några författningsförslag på skatteområdet.
Miljömålsberedningen ska
• göra en bred problemanalys av konsumtionsbaserad klimatpåverkan
samt flygets, sjöfartens och den offentliga upphandlingens klimatpåverkan, och där belysa bl.a. synergieffekter och konflikter mellan
konsumtionsbaserad styrning och territoriell styrning samt internationella regleringar,
• i problemanalysen ta hänsyn till skillnader i klimatpåverkan av
olika typer av konsumtion och tillgängligheten till tillförlitlig statistik,
• analysera utsläpp från export och exportens klimateffekt, lyfta
fram särskilt effektiva exempel på exportens klimateffekt samt
beskriva möjligheterna för Sverige att genom svensk export påverka utsläpp i andra länder på ett kostnadseffektivt sätt,
• redogöra för potentialen för minskade utsläpp från Sveriges konsumtion genom bl.a. ändrade konsumtionsmönster hos hushållen,
ändrade inköpsmönster från den offentliga sektorn och näringslivet, ändrade affärsmodeller från näringslivet samt ändrade produktionssätt i Sverige och i andra länder,
• föreslå en samlad strategi med de etappmål som specificeras nedan
samt styrmedel och åtgärder som bedöms nödvändiga för att på
ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt säkerställa minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser och
utsläpp från flyg och sjöfart,
• göra en bred analys och bedöma om det är lämpligt att i strategin
precisera målsättningen att minska de konsumtionsbaserade utsläppen med kvantitativa eller kvalitativa etappmål och i så fall
föreslå sådana,
• föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan och bereda möjligheterna till ett etappmål för sjöfartens klimatpåverkan,
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• analysera hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i
offentlig upphandling, med fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan och på kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk
effektivitet, och
• redogöra för hur existerande styrmedel och åtgärder styr mot
minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.

2.3

Miljömålsberedningens utgångspunkter

Miljömålsberedningen har genomfört sitt uppdrag som redovisas i
detta betänkande i enlighet med de utgångspunkter som regeringen
i sina direktiv har beslutat om för Miljömålsberedningens uppdrag,
se ovan. Miljömålsberedningen har även utgått från utgångspunkter
och principer som beredningen själv formulerade i det tidigare uppdraget att lämna förslag på ett klimatpolitiskt ramverk.
Vid genomförandet av uppdraget om en samlad strategi för att
minska klimatpåverkan från konsumtion har Miljömålsberedningen
därutöver utgått ifrån att minskningen av de territoriella utsläppen
för att nå de klimatmål som riksdagen beslutat är fortsatt prioriterad
i svensk klimatpolitik.
Vidare har Miljömålsberedningen i arbetet med detta uppdrag,
utgått från att:
– Sveriges främsta bidrag till det internationella arbetet med att nå
Parisavtalets ambitiösa målsättningar är att agera som förebild.
Det kan Sverige göra genom att delta och bidra aktivt i internationellt samarbete, genom att vara pådrivande för minskade
utsläpp inom EU samt genom att genomföra en långsiktigt hållbar nationell klimatpolitik som helt eller delvis är möjlig och
attraktiv för andra länder att ta efter
– som industriland har Sverige ett särskilt ansvar dels för att minska
de egna klimatpåverkande utsläppen, att bidra till att genom vår
export av varor tjänster och teknik minska andra länders koldioxidutsläpp, dels att finansiera utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder i utvecklingsländer
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– den samlade styrningen ska skapa förutsättningar för att etappmålen och det långsiktiga klimatmålet till 2045 nås till en så låg
kostnad som möjligt för samhället och utan att orsaka ökande
utsläpp utanför Sveriges gränser.
Följande utgångspunkter ska beaktas i utformningen av styrningen:
– arbetet inom alla politikområden ska integrera klimataspekten,
– Sverige bör driva på för skärpta och samordnade styrmedel inom
EU och i internationella regelverk,
– styrmedel ska utformas så att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan,
– andra typer av styrmedel bör utformas för att skapa förutsättningar för beteende-, teknik- och systemskiften som möjliggör
nya utvecklingsvägar mot låga utsläpp, och
– styrmedel ska utformas så att de har hög genomförbarhet, samt
är träffsäkra och samhällsekonomiskt effektiva.

2.4

Miljömålsberedningens arbete

I uppdraget att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan från
konsumtion har Miljömålsberedningen sammanträtt vid 28 tillfällen.
Sammanträdena har, förutom ledamöternas egna diskussioner om
olika sakfrågor, överväganden och förslag, ägnats åt kunskapsinhämtning med hjälp av ett stort antal forskare, sakkunniga och tjänstemän
från myndigheter, departement och organisationer som informerat
ledamöterna om för utredningen relevanta sakfrågor och forskningsresultat.
Vid sammanträdena har också Miljömålsberedningens ordförande
och utredningssekretariat informerat om och redovisat resultaten
från sina många möten och samtal med andra utredningar, forskare,
sakkunniga och tjänstemän från myndigheter, departement, organisationer, workshops, expertgruppsmöten, inspel från experter och
andra, m.fl.
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Avgränsningar

Skatter
Styrmedel och åtgärder för att minska klimatpåverkan från konsumtion som finansieras över statsbudgeten finansieras på såväl statsbudgetens utgiftssida som inkomstsida.
Enligt direktiven kan beredningen diskutera och analysera skatterelaterade frågor men ska inte lämna några författningsförslag på skatteområdet.
I sitt yttrande över regeringens förslag till riktlinjer för skattepolitiken i vårpropositionen 2015 anförde skatteutskottet att stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om Sverige
i en mer hållbar riktning. Enligt utskottet är det i detta sammanhang
centralt att öka miljöskatternas styrande effekt. Genom skatter på
miljö- och hälsoskadliga varor och beteenden ska samhällsekonomiska
kostnader synliggöras för att styra konsumtion och investeringar i en
mer hållbar riktning. Utskottet ställde sig bakom den inriktning av
skattepolitiken som regeringen föreslagit på området. Väl avvägda
och väl utformade miljöskatter gör, enligt skatteutskottet, att miljöoch kvalitetsmålen nås på ett kostnadseffektivt sätt.8
Miljömålsberedningen instämmer i skatteutskottets yttrande om
skatter som styrmedel för att styra konsumtion och investeringar i
en mer hållbar riktning. Miljömålsberedningen bedömer att ekonomiska styrmedel bör användas för att nå klimatmålen. Fossila subventioner bör fasas ut samtidigt som konkurrenskraften stärks. Miljömålsberedningen instämmer i klimathandlingsplanens bedömning
att en kraftfull grön skatteväxling bör genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.
Miljömålsberedningen har dock i detta betänkande avstått från
att lämna förslag på skatteområdet.
Pågående processer i EU
Under utredningsarbetet har Miljömålsberedningen följt EU-arbetet
noga och välkomnar många av de förslag som EU-kommissionen har
lagt fram inom ramen för The New Green Deal såsom Fit for 55,
Biodiversity Strategy m.fl. Miljömålsberedningen har dock inte av8

Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU7y, s. 19 f.
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stått från att överväga och lämna förslag som i vissa fall tangerar de
förslag som nu bereds i EU eftersom dessa förslag inte var färdigförhandlade vid slutförandet av detta betänkande. Miljömålsberedningen är väl medveten om att vissa av de förslag som beredningen
lämnar här kan komma att bli inaktuella beroende på utfallet av EU:s
förhandlingar.
2.4.2

Underlag för Miljömålsberedningens överväganden
och förslag

Som framgår ovan har Miljömålsberedningens uppdrag varit att ta
fram förslag med utgångspunkt i en bred analys av Sveriges klimatpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv liksom Sveriges internationella åtagande i FN och EU samt de miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om och Generationsmålet. Särskild hänsyn skulle tas
till strecksatsen i Generationsmålet om att konsumtionsmönstren av
varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som
möjligt.
Utredningssekretariatet har i sin uppgift att biträda Miljömålsberedningen enligt 4 § kommittéförordningen (1998:1475) genomfört gängse utredningsarbete och analyser, tagit fram underlag som
svarar mot uppdraget i tilläggsdirektivet 2020:110 bland annat genom
expertgruppsmöten, workshops, underlagsrapporter, rapporter och
många möten med ett stort antal aktörer.
Utredningssekretariatet har stämt av med flera andra utredningar
såsom Miljöprövningsutredningen (M 2020:06), Klimaträttsutredningen (M 2019:05), Fossilfritt Sverige (M 2016:05) och En nationell
samordnare för Agenda 2030 (M 2020:02).
Miljömålsberedningens utredningssekretariat har genomfört nio
workshops med experter, aktörer från myndigheter, kommuner,
regioner, forskare, organisationer, branschorganisationer och näringslivet. Miljömålsberedningens utredningssekretariat har under
arbetets gång haft ett stort antal möten med olika relevanta aktörer.
Utöver detta har en stor mängd rapporter m.m. från myndigheter
samt vetenskaplig litteratur använts i sekretariatets utredningsarbete
och analyser.
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Expertgruppen

Miljömålsberedningen har haft en brett sammansatt expertgrupp.
I varierande omfattning har experterna bidragit med sin sakkunskap
i olika frågor vid expertgruppsmöten, genom skriftliga inspel och
workshops samt som föredragande vid beredningens sammanträden.
Experterna har inte deltagit i ledamöternas diskussioner om betänkandets innehåll, överväganden och förslag.
Expertgruppsmötena har genomförts av Miljömålsberedningens
ordförande och utredningssekretariat. Därutöver har utredningssekretariatet kallat enskilda experter till ett antal tematiska möten och
workshops i mindre grupper.

2.5

Underlagsrapporter

Som ytterligare underlag för sekretariatets utredningsarbete och
analyser i arbetet med att biträda Miljömålsberedningen har Miljömålsberedningens ordförande beställt sex underlagsrapporter. Underlagsrapporterna är:
– Maria Wollrath Söderberg, Tankestrukturer som hindrar omställning och hur vi kan överkomma dem.
– Ramböll, Kartläggning – Styrmedel och åtgärder i andra länder som
syftar till att minska växthusgasutsläpp från konsumtion.
– Magnus Nilsson, ”Fit for 55” och de svenska klimatmålen.
– Jörgen Larsson, Johannes Morfeldt, Daniel Johansson, Johan
Rootzén, Cecilia Hult, Jonas Åkerman, Fredrik Hedenus, Frances
Sprei och Jonas Nässén, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige
– underlag för diskussioner om nya klimatmål.
– Sverker Sörlin, Konsumtion, miljö och klimat – historiska erfarenheter och aktuella handlingsmöjligheter.
– Cecilia Solér, Marknadsföring och konsumtion – påverkan och
möjlighet att styra mot hållbar konsumtion.
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Humanity is waging war on nature. This is senseless and suicidal. The
consequences of our recklessness are already apparent in human suffering,
towering economic losses and the accelerating erosion of life on Earth.
António Guterres, FN:s generalsekreterare

3.1

Flera nationer har utlyst klimatnödläge

Mänskligheten påverkar just nu jordens ekologiska balans så pass
mycket att vissa forskare bedömer att mänskligheten nu har lämnat
den 12 000 år långa varma och stabila geologiska epok som kallas
Holocen för den nya epoken som de gett namnet Antropocen.1
I Antropocen har den mänskliga påverkan på klimatet ökat så pass
mycket att halten av koldioxid i atmosfären är den högsta på 3 miljoner
år.2 För att belysa allvaret har klimatforskare och länder runt om i
världen börjat utlysa klimatnödläge. I november 2019 utlyste EUparlamentet klimatnödläge och uppmanade alla EU-länder, EUkommissionen och globala aktörer att utropa egna åtaganden och ta
till konkreta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna innan
det är för sent.3 Även enligt FN:s miljöprogram står mänskligheten
nu i ett klimatnödläge4 och flera länder har också utropat klimatnödläge, bland annat Japan, Sydkorea, Kanada, Storbritannien, Spanien
och Frankrike.

1

International commission on stratigraphy är det organ som har till uppgift att utse den geologiska epoken, har inte fattat beslut om epoken Antropocen.
2
Steffen, W. et. al., 2018, Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, Proceedings of
the National Academy of Sciences. 115. 201810141. 10.1073/pnas.1810141115.
3
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_EN.html.
4
UNEP 2021, Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies, Nairobi.
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Utsläppen är ojämnt fördelade

The emissions of the richest 1 per cent of the global population account
for more than twice the combined share of the poorest 50 per cent.5

Enligt en rapport från McKinsley är det framför allt de minst gynnade människorna på jorden som är mest såbara för klimatförändringarna och kommer drabbats hårdast av klimatkrisen.6
De människor med högst inkomst står för merparten av världens
konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser medan de med lägst
inkomst står för en mycket liten andel av utsläppen.7
Utvecklade länder har också högre utsläpp av växthusgaser per
person och år såsom USA 17 ton, Japan 9 ton, och Saudiarabien
20 ton, än utvecklingsländerna Bangladesh, Indien och Mali som
ligger på cirka 2 ton. Kina är dock ett undantag som har cirka 8 ton
utsläpp per person och år men står för cirka 24 procent av världens
utsläpp.8

3.3

Den globala medeltemperaturen ökar stadigt

Den svenska nobelpristagaren i kemi Svante Arrhenius (1859–1927)
beräknade hur förbränning av fossila bränslen orsakar uppvärmning
på jorden. År 1992 tog världens länder beslut om en ramkonvention
om klimatförändringar. Sedan dess har världens utsläpp av växthusgaser ändå ökat med 40 procent, till cirka 50 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år.9 För att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål, utan
överskjutning dvs. att målet temporärt missas till 2050 och stora negativa utsläpp, behöver de årliga utsläppen av koldioxid minska med
45 procent till 2030 jämfört med 2010 och vara nettonoll 2050.10
Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer
utan tidigare motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren.

5

UNEP 2020, Emissions Gap Report 2020, Nairobi.
McKinsey Global Institute (2020), Climate risk and response – Physical hazards and socioeconomic impacts.
7
UNEP 2020, Emissions Gap Report 2020, Nairobi.
8
Climate Watch (CAIT): Country Greenhouse Gas Emissions Data.
www.wri.org/data/climate-watch-cait-country-greenhouse-gas-emissions-data.
9
Potsdam, The PRIMAP-hist national historical emissions time series.
www.pik-potsdam.de/paris-reality-check/primap-hist/.
10
IPCC, SR15, Impacts of 1.5°Cof Global Warming on Natural and Human Systems.
6
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Den kvarvarande koldioxidbudgeten för världen för att klara 1,5gradersmålet, med 50 procent chans, är cirka 460 miljarder ton koldioxid. Det innebär att koldioxidbudgeten är slut om 11,5 år om
världen fortsätter att släppa ut samma mängd koldioxid som 2020,
från och med 1 januari 2021.11
Mellan 2011–2020 var den globala årsmedeltemperaturen 1,09 grader
Celsius över årsmedeltemperaturen för åren 1850–1900, med ett
osäkerhetspann på 0,95–1,20 grader, enligt IPCC. Det senaste 25 åren
har varit en period med stigande årsmedeltemperaturer. De senaste
sex åren är har också varit de varmaste sedan 1850, då den globala
årsmedeltemperaturen började mätas12 vilket framgår av figuren
nedan som visar avvikelserna från den globala genomsnittliga yttemperaturen från 1850 till 2020. De enskilda årens värme eller kyla
påverkas av naturlig klimatvariation, till exempel om det inträffade
en El Niño- eller en La Niña-händelse i ekvatorial Stilla havet. Denna
typ av variation kan tillfälligt värma eller kyla den globala temperaturen med 0,1 eller 0,2 grader Celsius över eller under den underliggande uppvärmningstrenden.

11

Hausfather, Z. 2021, Analysis: What the new IPCC report says about when world may pass
1.5C and 2C. Carbon Brief. www.carbonbrief.org/analysis-what-the-new-ipcc-report-saysabout-when-world-may-pass-1-5c-and-2c, hämtat 2021-08-10
12
Morice et al. 2021, An updated assessment of near-surface temperature change from 1850: the
HadCRUT5 dataset. Journal of Geophysical Research, https://doi.org/10.1029/2019JD032361.

53

Problemets allvar och omfattning

Figur 3.1

SOU 2022:15

Avvikelser från global genomsnittlig yttemperatur åren 1850–2021
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Källa: Climatic Research Unit, University of East Anglia.

3.3.1

Mänskligheten är på väg mot 2,7 graders uppvärmning

Världens länder enades i Paris 2015 om att den globala medeltemperaturen ska begränsas till långt under 2 grader och att man ska sikta på
1,5 grad. Enligt Parisavtalet ska varje part lämna nationellt bestämda
klimatåtaganden, s.k. NDC:er. År 2021 räckte dessa klimatåtaganden,
som sträcker sig till 2030, till att begränsa uppvärmningen till cirka
2,4 grader till 2100, enligt den oberoende forskningsanalysorganisationen Climate Action Tracker. Styrmedel och åtgärder som världens
länder antagit fram till 2021 kan komma att begränsa uppvärmningen
till cirka 2,7 grader, vilket pekar på att det finns ett gap mellan ländernas
klimatambitioner och deras policyimplementering. Detta illustreras i
figuren nedan.
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Utsläppsscenarier för världen fram till 2100, med utgångspunkt
i nuvarande styrning, ländernas klimatbidrag till 2030 enligt
Parisavtalet, ländernas egna långsiktiga klimatmål inkl. nettonollmål,
samt klimatscenarier som hamnar vid väl under 2 grader och under
1,5 grader

Källa: Carbon Action Tracker. 13

Sverige var ett av de första länderna i världen att besluta om ett mål
för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till senast 2045. Sverige
var även, tillsammans med fem andra länder, drivande för att EU
skulle anta ett klimatneutralitetsmål 2050. Flera länder med stor andel
av världens utsläpp såsom Kina, USA, Sydkorea och Japan har satt upp
egna klimatneutralitetsmål (vilket innefattar både nettonollmål och
koldoxidneutralitetsmål). Tre fjärdedelar av världens utsläpp omfattades 2021 av ett klimatneutralitetsmål, och om dessa mål uppfylls
skulle det kunna leda till att uppvärmningen begränsas till 2,1 grader
vid sekelskiftets slut, enligt beräkningar gjorda av Climate Action
Tracker. Även över 800 städer har beslutat om, eller överväger att
besluta om ett nettonollmål.14
13

Climate Action Tracker 2021, Glasgow’s 2030 credibility gap: net zero’s lip service to climate
action. https://climateactiontracker.org/publications/glasgows-2030-credibility-gap-net-zeroslip-service-to-climate-action/.
14
van Soest, H.L., den Elzen, M.G.J. & van Vuuren, D.P. 2021. Net-zero emission targets
for major emitting countries consistent with the Paris Agreement. Nat Commun 12, 2140.
https://doi.org/10.1038/s41467-021-22294-x.
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Varje tiondels grad gör skillnad

En höjning av den globala medeltemperaturen kommer att finnas
kvar i tusentals år, även om koldioxidutsläppen minskar till noll.
Koldioxid tas på sikt upp i havet eller i naturen av skog och mark.
Om ett ton koldioxid släpps ut i dag är cirka 40 procent kvar efter
hundra år och efter tusen år finns cirka 20 procent kvar. För varje
ton koldioxid som frigörs stiger temperaturen successivt i några
decennier för att därefter ligga i det närmaste konstant i uppemot
tusen år. Det innebär att det kommer att ta tiotusentals år innan
effekten är helt borta.15
För varje decimal som medeltemperaturen ökar uppstår konsekvenser för både miljön och klimatet, varav flera mycket allvarliga.
Skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning har av IPCC bedömts vara väldigt stor. En halv grads skillnad bedöms t.ex. ge en
fördubbling av förlusten av habitaten för ryggradsdjur, fisk och
växter och en tredubbling av förlusten av habitaten för insekter. Det
bedöms att förändringar på ekosystemarealen ökar från 7 till 13 procent och minskningen av avkastning från t.ex. majsskördar ökar från
3 till 7 procent vid en halv grads extra uppvärmning. Vid 1,5 graders
temperaturökning bedöms mellan 10–30 procent av världens alla
koraller finnas kvar. Vid 2 graders uppvärmning bedöms 1 procent
vara kvar.16 Det finns stora osäkerheter i IPCC:s bedömningar vilket
innebär att konsekvenserna både kan bli mindre och större.
Den biologiska mångfalden och de ekosystem som existerar nu
kommer att förändras och utarmas om inte skyndsamma åtgärder
vidtas. Ett irreversibelt tillstånd när planeten överskrider en eller
flera s.k. tröskeleffekter kallas ”hothouse earth”.

15

Azar, Christian 2013, Klimatpåverkan finns kvar i tusentals år. Svenska Dagbladet, 2013-09-24.
WRI 2018, 8 Things You Need to Know About the IPCC 1.5˚C Report.
www.wri.org/insights/8-things-you-need-know-about-ipcc-15c-report.
16
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Vägen till ett stabilt eller irreversibelt ”hothouse earth”
jordtillstånd

Källa: Steffen et. al., 2018, Trajectories of the Earth System in the Anthropocene.

I detta tillstånd kommer den genomsnittliga temperaturen, enligt en
studie av Steffen et al., att stabiliseras på cirka 4–5 grader över den
globala genomsnittliga årsmedeltemperaturen.17
Det går inte säga exakt hur stor påverkan det blir på samhället och
ekosystemen eftersom osäkerheterna är för stora när det gäller hur
till exempel stormar, nederbörd, biologisk mångfald, havsnivåhöjning
och matförsörjning kommer att påverkas vid en exakt viss gradangivelse. Ju längre mänskligheten väntar med att uppnå nettonollutsläpp desto allvarligare blir konsekvenserna för framtida generationer och jordens ekosystem, vilket är ett tydligt budskap från
IPCC:s 1,5-gradersrapport.

17

Steffen, W. et. al., 2018, Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, Proceedings
of the National Academy of Sciences, 115. 201810141. 10.1073/pnas.1810141115.
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Vissa geotekniker är stark ifrågasatta
De s.k. geotekniker som på engelska benämns geoengineering eller
climate engineering, går ut på att manipulera den globala temperaturen med geotekniska lösningar genom att: 18
• påverka den infallande solstrålningen direkt exempelvis med
speglar i rymden,
• öka markytans albedo (reflektionsförmåga) genom att måla ytor
vita, eller odla ljusa grödor,
• öka molnigheten eller ändra molnens egenskaper för att reflektera bort mer solstrålning. Det kan göras genom att tillföra fler
partiklar som behövs vid molnbildning,
• tillföra svaveldioxid i stratosfären vilket bildar partiklar som reflekterar bort solstrålning. Metoden efterliknar den naturliga effekten av kraftiga vulkanutbrott.
Vissa tekniker är starkt ifrågasatta dels på grund av stora osäkerheter
om vilka bieffekter som kan tänkas uppstå, dels vem som ska besluta
att dessa tekniker ska användas. Det är i dag säkrare att i stället reducera utsläppen av växthusgaser.
3.3.3

Tröskeleffekter kan tippa jorden över till ett tillstånd
bortom återhämtning för mänskligheten och naturen
som vi känner den i dag

Det finns flera olika s.k. tröskeleffekter för klimatet. En tröskeleffekt är när ett system, i detta fall klimatet, når en kritisk punkt och
att det efter denna punkt inte längre finns några garantier för att
kunna återgå till ursprungstillståndet. Forskningen om vissa tröskeleffekter är omtvistad och det är svårt att förutse effekterna av en
tröskel och när den faktiskt inträffar. Några av de tröskeleffekter
som kan inträffa är:

18

SMHI, Geoengineering, https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/
klimatpaverkan/geoengineering-1.75609.
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• Tinade havsisar. Havsisarna kyler ner jorden genom att de vita
isfälten reflekterar solljus genom den s.k. albedoeffekten.19 Om
isarna minskar i storlek minskar albedoeffekten och värmen från
solljuset kommer i stället att absorberas på jorden. Även värmen
som uppstår från hav till atmosfär är en viktig komponent i detta
system. Arktis vid nordpolen kan få isfria somrar redan cirka
2030. Detta får stora konsekvenser för isbjörnar, valrossar och
annat marint liv i dessa områden.20
• Havsströmmar. Golfströmmen är en havsström, som bär med sig
varmare vatten och har betydelse för klimatet för hela den nordamerikanska östkusten och för Västeuropa. Det finns studier
som visat på att golfströmmens hastighet och förmåga att bära
med sig varmare vatten har försvagats sedan 1950-talet. En förändring av golfströmmen kan innebära flera vinterstormar och
torrare somrar i Sverige. Golfströmmen påverkar både vädret och
havsnivån. Om strömmen saktar ner kommer Nordamerika att få
högre havsnivåer och Europas väder och hastighet av relativ uppvärmning kommer att påverkas.21
• Amazonas regnskogar. Tio procent av världens arter finns i
Amazonas. Amazonas absorberar cirka 430 miljoner ton koldioxid varje år.22 Amazonas har förlorat 20 procent av sin yta
sedan 1970-talet. En studie har visat att Amazonas kan vara nära
en kollaps vid 20–25 procents avskogning.23 Forskarna bakom
studien har uppskattat att Amazonas når denna tröskel om cirka
10–15 år om nuvarande avskogningstakt fortsätter.24

19

Ju varmare det är på jorden, desto mindre del av dess yta täcks av snö och is. Eftersom barmark och öppet hav fångar upp mer solstrålning än den ljusare och mer reflekterande snön
och isen (som har större albedo), så stiger temperaturen ytterligare.
20
AMAP 2017, Snow, Water, Ice and Permafrost. Summary for Policy-makers. Arctic Monitoring
and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway.
21
IPCC, AR6 WGI Report. FAQs.
22
Naturskyddsföreningen 2021, www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/amazonas-regnskogvarfor-ska-vi-bry-oss-om-den/.
23
Lovejoy E. T. & Nobre Carlos 2018, Amazon Tipping Point. Science Advances 21 Feb 2018:
Vol. 4, no. 2, eaat2340. DOI: 10.1126/sciadv.aat2340.
24
Nature 2020, When will the Amazon hit a tipping point?
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00508-4.
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• Sibiriens permafrost. Den sibiriska tundran är ett område som
sträcker sig över hela norra Ryssland och marken där är frusen
året runt vilket även kallas permafrost. Om permafrosten som har
varit intakt i över 10 000 år börjar smälta, innebär det att metan
som motsvarar 190 miljarder ton växthusgaser kan frigöras.
• Förändrad nederbörd. Indiska monsunen och den västafrikanska
monsunen Sahel är exempel på monsuner som kan få förändrade
livsförutsättningar när monsunsäsong-balanserna rubbas.25 När
monsunen försvagas eller uteblir hinner inte vattnet sjunka ner
tillräckligt djupt i marken och bilda reservoarer; vattnet dunstar i
stället vilket i sin tur leder till torka.
• Skogsbarrträd dör. Skogen fungerar som en stor sänka; en stor
mängd av de antropogena utsläppen tas upp av skogen. På den
norra hemisfären finns stora arealer barrskog och vid ett varmare
klimat riskerar stora arealer skogbarrträd att dö.26
Figur 3.4

Världskarta över potentiella tröskeleffekter
vid medeltemperaturhöjningar

Källa: Steffen et. al. 2018, Trajectories of the Earth System in the Anthropocene.

25

Westergård, Per 2013, Tröskeleffekter kan få system att kollapsa. Extrakt, 2013-03-04.
Steffen, W. et. al., 2018, Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Proceedings
of the National Academy of Sciences. 115. 201810141. 10.1073/pnas.1810141115.
26
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Det är mycket svårt att veta exakt hur mycket koldioxid och även
hur mycket den globala medeltemperaturen kan öka, utan att en
tröskeleffekt uppstår.27 På samma sätt är det också osäkert hur
mycket den globala medeltemperaturen kan öka. Det finns också
risk för att flera nya trösklar uppstår när de planetära gränserna stressas ytterligare.28
Om växthusgaser fortsätter att frigöras i samma takt som nu eller
om utsläppen inte minskar tillräckligt snabbt ökar sannolikheten att
det kommer att uppstå tröskeleffekter. Om en tröskeleffekt inträffar är det hög sannolikhet att den åtföljs av ännu en tröskeleffekt
vilket ökar sannolikheten för ytterligare en tröskeleffekt. På vilket sätt
som effekterna kan påverka varandra illustreras av pilarna i figuren
ovan. Tröskeleffekterna kan ses som dominobrickor som är beroende
av varandra för att inte falla.
3.3.4

Ett exempel på ekosystemtjänster är bins pollinering

Ekosystemtjänster, som är de direkta och indirekta bidragen från ekosystemen till människors välbefinnande, minskar. Ett exempel på en
ekosystemstjänst är bins pollinering som är viktigt både för ekosystemen och människans odlingar av mat. Med färre bin, som konsekvens
av klimatförändringarna, riskerar de globala livsmedelsskördarna att
minska med ett värde av 2 164–5 314 miljarder kronor årligen.29
Världsbanken uppskattar att den primära produktionen av världens
jordbruk, skogsnäring och fiske uppgår till ett värde på 34 biljoner
kronor 2019.30

27

IPCC beräknar att den totala osäkerheten enbart för permafrosten till cirka 100 miljarder
ton koldioxid exempelvis.
28
Stockholms universitet 2018, Jorden riskerar att röra sig mot ett tillstånd av ”Hothouse
Earth”, Pressmeddelande, 2018-08-06.
29
UNEP 2021, Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies. Nairobi.
Omvandling till svenska kronor med OCED:s växelkurs USD/SEK för 2020.
30
The World Bank, Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2010 US$).
https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.
Omvandling till svenska kronor med OCED:s växelkurs USD/SEK för 2019.
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Förändringarna av klimatet för med sig många
allvarliga risker

Klimatförändringarna är redan nu ett allvarligt och växande hot mot
mänskligheten. Forskare har konstaterat att ett förändrat klimat har
djupgående konsekvenser för människors hälsa, med mer frekventa
värmeböljor och extrema väderhändelser, förändrade mönster för
infektionssjukdomar och en ökning av befintliga hälsoutmaningar
runt om i världen.31 I områden med hög latitud, dvs. den övre delen av
norra hemisfären, förväntas uppvärmningen öka störningarna i boreala
skogar, inklusive torka, skogsbränder och utbrott av skadedjur.32
Orsakssambanden bakom naturkatastrofer eller flykt är komplexa men sannolikheten att sådana händelser inträffar har ökat med
klimatförändringarna och på senare år har ny forskning visat att
70 procent av 405 studerade extrema väderhändelser förvärrades av
klimatförändringarna.33
Att hantera klimatförändringar bedöms av forskare kunna vara den
största globala möjligheten för folkhälsan under 2000-talet. Många av
de insatser som krävs för att mildra och anpassa ger enorma fördelar
för människors hälsa och välbefinnande i form av renare luft, hälsosammare kostvanor och mer levande städer.34 Förbränningen av fossila
bränslen orsakar luftföroreningar och därmed cirka 8,7 miljoner förtida dödsfall varje år varav 4,2 miljoner dör av luftföroreningar (PM2.5)
från utomhusmiljö.35 För varje grads uppvärmning förväntas ungefär
en miljard människor falla utanför gränsen för vad som är acceptabla
klimatförhållanden.36

31

Watts et al. 2020, The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change:
responding to converging crises.
32
IPCC 2019, Summary for Policymakers. In: Climate Change and Land: an IPCC special
report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management,
food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.
33
Carbon Brief 2021, Mapped: How climate change affects extreme weather around the world.
https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weatheraround-the-world, hämtat 2021-05-18.
34
Watts et al. 2020, The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change:
responding to converging crises.
35
Vohra et al. 2021, Global mortality from outdoor fine particle pollution generated by fossil
fuel combustion: Results from GEOS-Chem, Environmental Research, Volume 195, 2021.
36
Xu et al. 2020, Future of the human climate niche. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, 117(21), [11350].
https://doi.org/10.1073/pnas.1910114117.
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Klimatförändringarna förstärker andra, redan existerande, hot och
risker lokalt, nationellt och internationellt. Vissa studier har visat en
viss förstärkande effekt av ökade temperaturer för konfliktrisker.37
I sin senaste översikt över de största globala riskerna ger stiftelsen
World Economic Forum klimatrelaterade risker en mycket framträdande plats. Dessa risker betraktas också som tätt sammanbundna
med andra risktyper, till exempel risker för konflikter och storskalig
ofrivillig migration.38 Sett ur ett globalt perspektiv dominerar de
väntade klimatförändringarnas negativa följder för samhället över de
positiva.
I IPCC:s 1,5-gradersrapport framhålls att effekterna på biologisk
mångfald och ekosystem, inklusive arter som försvinner och utrotning, bli lägre vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med
2 grader. Om den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader i
stället för 2 grader beräknas det leda till mindre konsekvenser för
ekosystem på land, i sötvatten och vid kusterna, samt till att fler av
dessa ekosystemtjänster kan finnas kvar.39
IPCC har uppskattat att havshöjningen kan blir upp till en meter
2100,40 vilket kan få stora konsekvenser för kustnära samhällen och
marint liv. Världens hav har absorberat cirka 30 procent av de kumulativa antropogena utsläppen av koldioxid sedan mitten av 1990-talet41
och cirka 23 procent av världens antropogena årliga utsläpp av koldioxid.42 Havet fungerar därmed som en buffert men har samtidigt
en gräns för hur mycket koldioxid som det kan absorbera.

3.5

Sverige påverkas både direkt och indirekt
av klimatförändringarna

Sveriges medeltemperatur stiger i snitt två gånger snabbare än medeltemperaturen i omvärlden. Klimatförändringarna kan få både positiva och negativa följder i Sverige. Under senare år har vi upplevt
37

Mach et al. 2019, Climate as a risk factor for armed conflict.
World Economic Forum 2021, The Global Risks Report 2021.
39
IPCC (2018). Summary for Policymakers. In: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special
Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the
threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.
40
IPCC 2019, IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate.
41
Gruber et. al. 2019, The oceanic sink for anthropogenic CO2 from 1994 to 2007. Science
15 Mar 2019: Vol. 363, Issue 6432, pp. 1193-1199 DOI: 10.1126/science.aau5153.
42
World Meterorological Organization 2021, State of the Global Climate 2020. Switzerland.
38
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särskilt varma sommarmånader – med långvarigt höga temperaturer,
svår torka, omfattande bränder, vattenbrist och sämre skördar, vilket
visar att Sverige är sårbart för klimatförändringar redan i dag. Sveriges
klimat har också blivit mer nederbördsrikt. Översvämningar och
höga flöden har fått negativa konsekvenser för bland annat Mälardalen,
Vänern, Göta älvdalen och Göteborg.
Många växt- och djurarter kan få svårt att hinna anpassa eller förflytta sig i takt med kommande klimatförändringar, och en del av
dessa riskerar därför att slås ut. Ekosystemen kommer gradvis att
förändras, en del kanske till oigenkännlighet. Till de hotade ekosystemen hör Skandinaviens kalfjällsområden som kan krympa
kraftigt genom att skogen expanderar mot allt högre höjd över havet
– samt Östersjön, vars salthalt kan sjunka om nederbörden ökar i
Nordeuropa.43
Mildare vintrar ökar samtidigt risken att Sverige får fler skadeorganismer och smittbärare.
Högre havsnivå bidrar till ökad kusterosion i bland annat Skåne
och Halland och kan i kombination med stormar öka översvämningsriskerna i kustsamhällen i Sveriges södra delar. I övriga delar av
landet motverkas havsnivåhöjningen av den pågående landhöjningen
sedan den senaste istiden.
Dagens svenska samhälle har byggts upp och anpassats till ett
visst klimat. När klimatet förändras får det konsekvenser som medför
fara för skada på många centrala funktioner såsom fysisk planering och
bebyggelse, kommunikationer och transportinfrastruktur, skogsbruk,
jordbruk, vatten- och energiförsörjning och i förlängningen människors liv och hälsa. Som ett exempel kan nämnas att stormarnas effekter, bränder och angrepp av bl.a. rotröta och granbarkborre kommer
att öka, vilket leder till flera miljarder kronor i förluster för skogsbruket årligen fram till 2050. Nyttan av snabbare tillväxt av skogen i
ett varmare klimat motsvaras inte av de långsiktiga skadekostnaderna.
Sverige kan också få nya möjligheter av ett varmare klimat, genom
odling av grödor som tidigare enbart varit möjliga på varmare breddgrader, ökad tillväxt i skogen och längre växtsäsong i hela landet.
Skogsstyrelsen och SLU har beräknat att med dagens skogsbruk (utgångspunkt är 2008–2013 års inriktning och ambitionsnivå i skogsskötseln och observerad avverkningsbeteende) kommer klimatförändringarna (enligt IPCC:s RCP4,5) leda till en ökning av skogstillväxten
43

Bernes 2018, En varmare värld – tredje upplagan.
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med 21 procent efter 100 år av klimatförändringar.44 Förutsättningarna
för skörd kan förändras. Det kan på sikt bli aktuellt med fler skördar
varje år, men det kan också bli svårt att få en bra skörd vissa år.45
Foderodling i ett förändrat klimat kan innebära nya grödor och en
ökning från tre till fyra eller fem vallskördar om året.46
Alla länder påverkas negativt av klimatförändringarna men vissa
länder påverkas mer negativt jämfört med Sverige,47 vilket kan medföra en mängd olika indirekta effekter. Effekterna kan handla om till
exempel ökad migration, ökad risk för våldsamma konflikter, försämrad livsmedelsförsörjning, ökad risk för pandemier och behov av
mer omfattande fattigdomsbekämpning. De internationella följderna
kommer att få minst lika stora konsekvenser som de som direkt berör
Sverige. Sverige, som har en öppen ekonomi, är även utsatt för indirekta effekter när andra länder drabbas.
Covid-19-pandemin har visat att Sverige är utsatt för avbrott i allt
mer globaliserade produktionskedjor. Effekter av globala klimatförändringar riskerar att störa produktion och transporter runt om i
världen som en effekt av att fabriker stänger, att transportvägar försvinner helt eller delvis, eller inte går att använda. Sårbarheten förvärras på grund av långt drivna just-in-time-system, såväl som av långa
leverans- och värdekedjor. Sveriges geopolitik ritas om då spänningar
förväntas öka i Sveriges närområde till följd av bland annat avsmältning i Arktis.48
3.5.1

Naturvårdsverket bedömer att ytterligare åtgärder
behövs för att det långsiktiga målet till 2045 ska
kunna nås

Enligt Naturvårdsverket är nuvarande styrning inte tillräcklig för att
kunna nå de nationella klimatmålen.
Gapet till Sveriges nationella långsiktiga klimatmål, med minst
85 procents minskning av utsläppen till 2045 jämfört med 1990, med nya
beslut och aviserade förslag sedan den 1 juli 2020, är mellan 31–32 miljoner ton koldioxidekvivalenter utan kompletterade åtgärder, vilket
44

Skogsstyrelsen och SLU 2015, Skogliga konsekvensanalyser 2015 – SKA 15, rapport 10.
Jordbruksverket 2021, https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/jordbruketoch-klimatet.
46
SLU 2019, Jordbrukets klimatanpassning. Future Food Reports 9.
47
Eckstein et al. 2021, Global climate risk index 2021.
48
IVL 2020, Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder. Nr C 542.
45
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kan jämföras med Sveriges territoriella utsläpp för 2020 som var
46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.49
Vilken effekt som kommande styrmedel och åtgärder med anledning av ett eventuellt genomförande av EU-kommissionens förslag
till Gröna giv är inte kvantifierad i Naturvårdsverkets gapanalys.
Klimatpolitiska rådet konstaterade 2021 att takten i klimatomställningen är för långsam och att den politiska styrningen inte
är tillräcklig kraftfull för att klimatmålen ska nås, och att de territoriella utsläppen, som omfattas av Sveriges klimatmål behöver minska
med 6–10 procent per år till 2045.

3.6

Klimatrelaterade kostnader riskerar att skjuta
i höjden

Kostnaden för de klimatrelaterade naturkatastroferna 2018 uppgick
till cirka 1 347 miljarder kronor.50 Risken för ytterligare stigande kostnader som relaterar till förändringar i väder, nederbörd, skyfall,
extrema temperaturer, torka och bränder, som i sin tur ökar risken
för dödsfall, matförsörjning, vattentillgång och fara för människor,
ökar när temperaturen stiger.
FN:s miljöprogram (UNEP) har beräknat att utvecklingsländerna
behöver 645 miljarder kronor per år i klimatanpassningsåtgärder och
att denna kostnad beräknas öka till 1 289–2 763 miljarder kronor till
2030 och 2 579–4 605 miljarder kronor till 2050.51 FN:s klimatpanel
IPCC räknar med att den klimatrelaterade kostnaden (som t.ex. kostnaden för havsnivåhöjningar) globalt kommer att bli 497 biljoner
kronor om 1,5-gradersmålet uppnås och 635 biljoner kronor om temperaturhöjningen begränsas till 2 grader till 2100.52 Att missa 1,5gradersmålet innebär därmed en extra kostnad på 138 biljoner kronor.53
IPCC har också uppskattat att det behövs investeringar på cirka
22 biljoner kronor per år till energisektorn för att vara i linje med

49

Naturvårdsverket 2020, Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen, NV-09092-20.
50
UNEP 2021, Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies. Nairobi.
Omvandling till svenska kronor med OCED:s växelkurs USD/SEK för 2018.
51
UNEP 2020, Adaptation Gap Report 2020. Nairobi.
52
IPCC, SR15, Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems.
53
Omvandling till svenska kronor med OCED:s växelkurs USD/SEK för 2020.
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1,5-gradersmålet, vilket motsvarar ungefär 2,5 procent av världens
BNP.54 Det globala BNP var 2020 cirka 750 biljoner kronor.55
I en studie som publicerats i tidskriften Science har forskare visat
att klimatkrisen kan avvärjas med en årlig tiondel av beloppen i de
stimulanspaket som givits i respons till covid-19-pandemin de kommande fem åren. Sammanlagt har världen lagt över 112 biljoner kronor
på åtgärder relaterade till pandemin.56 Det motsvarar ungefär 14 procent av världens BNP 2019.57 För att hålla temperaturen i linje med
Parisavtalet behövs cirka 2 763 miljarder kronor i årliga investeringar
till energikällor med låga utsläpp. En något mindre summa, 2 579 miljarder kronor, av fossila subventioner behöver samtidigt upphöra för
att vara i linje med 1,5-gradersmålet.58 Enligt en artikel i tidskriften
Nature från 2021 behöver 60 procent av världens kända olje- och
gasreserver och 90 procent av världens kolkällor lämnas orörda, för att
kunna klara 1,5-gradersmålet.59 Det finns i dag ingen nation som har
uttalat att den kommer lämna några av sina fossila källor orörda.

3.7

Miljömålsberedningen utgår från
den klimatvetenskapliga grunden

Bedömning:
• Miljömålsberedningen instämmer i budskapen från FN:s klimatpanel (IPCC) och understryker klimatfrågans allvar och vikten
av handling.

54

IPCC, SR15, Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems. Omvandling till svenska kronor med OCED:s växelkurs USD/SEK för 2020.
55
Ekonomifakta. BNP internationellt. https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/tillvaxt/
bnp---internationellt/.
56
Andrijevic M, Schleussner CF, Gidden MJ, McCollum DL, Rogelj J. COVID-19 recovery
funds dwarf clean energy investment needs. Science. 2020 Oct 16;370(6514):298-300. doi:
10.1126/science.abc9697. PMID: 33060353.
Omvandling till svenska kronor med OCED:s växelkurs USD/SEK för 2019.
57
Världens BNP 2019 (87,7 triljoner US dollar vilket motsvarar 829 biljoner kronor) hämtad från
Världsbanken. Tillgänglig online: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.
58
Andrijevic M, Schleussner CF, Gidden MJ, McCollum DL, Rogelj J. COVID-19 recovery
funds dwarf clean energy investment needs. Science. 2020 Oct 16;370(6514):298-300. doi:
10.1126/science.abc9697. PMID: 33060353.
Omvandling till svenska kronor med OCED:s växelkurs USD/SEK för 2020.
59
Welsby, D., Price, J., Pye, S. et al. 2021, Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world. Nature 597,
230–234. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03821-8.
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I Miljömålsberedningens uppdrag ingår frågor om klimatpåverkan
från konsumtion, flyg, sjöfart, offentlig verksamhet och export samt
klimateffekt från export. I detta kapitel beskrivs nollalternativet för
klimatpåverkan från konsumtion. Nollalternativet beror på utvecklingen av Sveriges och andra länders territoriella utsläpp samt på
utvecklingen av utsläpp från internationellt flyg och sjöfart.
Med nollalternativet/referensscenariot menas här den situation
som uppstår till följd av att befintlig klimatpolitik, i form av redan
fattade beslut om styrmedel och åtgärder, förutsätts bestå även fortsättningsvis. Ett målscenario är däremot ett trovärdigt scenario där
olika åtgärder införs i tid så att en önskad effekt uppnås.
EU-kommissionens förslag Fit For 55 kan förändra förutsättningar för Sverige och ingår inte i nollalternativet då det inte handlar
om beslutad politik.

4.1

Nollalternativet för Sveriges territoriella utsläpp
och upptag

4.1.1

Den historiska utvecklingen av Sveriges
territoriella utsläpp

År 2020 var Sveriges territoriella utsläpp cirka 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Ungefär en tredjedel av utsläppen kom från inrikes transporter, en tredjedel från industrin och en tredjedel från
andra sektorer, framför allt jordbruket, el- och fjärrvärmeproduktion samt arbetsmaskiner. Samma år var det totala nettoupptaget inom
hela sektorn betydande, framför allt inom skogsmark med cirka
40 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Därutöver stod utsläpp från
utrikes flyg och sjöfart för 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter,
varav utrikes sjöfart stod för 8,3 miljoner ton.
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Jämfört med 1990 har de territoriella utsläppen minskat med
35 procent. Mellan 2019 och 2020 minskade dessa utsläpp med 8,9 procent. Naturvårdsverket bedömer att den påverkan som covid-19pandemin har haft på vårt samhälle är en betydande orsak till den
stora minskningen, men att det även är ett antal andra faktorer som
har bidragit. Den största andelen av de minskade utsläppen anses dock
vara tillfällig.
För de territoriella utsläppen var utsläppsminskningstakten innan
covid-19-pandemin i genomsnitt cirka 2 procent per år sedan 2005.
För att kunna nå nettonollmålet till senast 2045 behöver minskningstakten mellan 2015 och 2045 nå ett genomsnitt om 6–10 procent per år, enligt Klimatpolitiska rådet.1 Det är dock ett genomsnitt
för perioden 2019 och 2045, vilket innebär att målet kan nås även om
utsläppen minskar sent under perioden.
Nettoupptaget inom markanvändningssektorn har varit stabil på
en hög nivå sedan 1990, men det förekommer stora mellanvariationer.
Växthusgasutsläpp från bunkring till utrikes sjöfart och flyg ökade
med cirka 150 procent mellan 1990 och 2020.
Figuren nedan visar hur de territoriella utsläppen, nettoupptaget
inom markanvändningssektorn samt utsläpp från bunkring till utrikes flyg och sjöfart har utvecklats sedan 1990.

1

Klimatpolitiska rådet, Klimatpolitiska rådets rapport 2021.

70

SOU 2022:15

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

Sveriges territoriella utsläpp, nettoupptaget inom
markanvändningssektorn samt utsläpp till utrikes flyg
och sjöfart 1990–2020
Utrikes transporter
Industri
Inrikes transporter
Jordbruk
El och fjärrvärme
Arbetsmaskiner

Produktanvändning
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

Figur 4.1

Nollalternativet

Avfall
Egen uppvärmning

LULUCF

Källa: Naturvårdsverket.

4.1.2

Referensscenariot pekar på att Sveriges nuvarande
klimatmål inte är på väg att nås

De nationella klimatmålen och Sveriges internationella åtaganden är
formulerade utifrån hur utsläppen delas upp inom EU, dvs.:
• utsläppen från större industrier och energibolag omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter EU ETS2, den så kallade
handlande sektorn,
• utsläppen inom övriga utsläppssektorer (förutom markanvändningssektorn, LULUCF), bland annat från inrikes transporter,
jordbruk, avfallshantering och övriga industrier.
Till följd av de beslut som fattades fram till 2020 samt den reduktionsplikt som trädde i kraft 2021, beräknar Naturvårdsverket att de
territoriella utsläppen skulle kunna mer än halveras 2045 jämfört
med 1990.3 Etappmålen inom ESR och inrikes transporter (förutom
inrikes flyg) till 2030 skulle kunna vara nära att nås om reduktions2

EU Emissions Trading System – EU ETS.
Naturvårdsverket 2021, Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen,
NV-09092-20.
3
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plikten tillämpades fullt ut utan restriktioner i biodrivmedelstillgången och på grund av övriga miljömål. Naturvårdsverket bedömer
dock att nuvarande styrmedel och åtgärder inte är tillräckliga för att
samtliga Sveriges fyra klimatmål ska kunna nås, se tabellen nedan.
EU-kommissionens förslag Fit For 55 kan förändra förutsättningar
för Sverige och ingår inte i nollalternativet då det inte handlar om
beslutad politik.
Tabell 4.1

Sveriges territoriella utsläpp 2020, Sveriges klimatmål och
Naturvårdsverkets beräknade utsläpp i ett referensscenario,
dvs. med hänsyn till beslut samt den aviserade reduktionsplikten,
med viss osäkerhetsmarginal
Utsläpp 2020

Klimatmål

Sveriges
territorium

46 Mton
-35 % jfr 1990

varav max 15 procentenheter

Ickehandlande
sektorn

30 Mton
-36 % jfr 1990

nettonoll senast 2045

Referensscenario
med/ utan
restriktioner i
biodrivmedel
-53/-56 %

kompletterande åtgärder

minst -63 % senast 2030 jfr 1990

-53/-62 %

varav max 8 procentenheter
kompletterande åtgärder

minst -75 % senast 2040 jfr 1990

-61/-67 %

varav max 2 procentenheter
kompletterande åtgärder

Inrikes
transport
(exkl.
inrikes flyg)

15 Mton
-27 % jfr 2010

minst -70 % senast 2030 jfr 2010

-46/-67 %

Källa: Naturvårdsverket 2021, Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen.

4.1.3

Det är oklart hur mycket s.k. kompletterande åtgärder
i Sverige har åstadkommit

Enligt beslutet om det klimatpolitiska ramverket4 får ökade nettoupptag inom LULUCF-sektorn, negativa utsläpp genom tekniker såsom bio-CCS samt verifierade utsläppsminskningar utomlands räknas
in som kompletterande åtgärder gentemot tre av de fyra klimatmålen.
Det handlar om maximalt 3,7 miljoner ton 2030, 0,9 miljoner ton
4

Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.
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2040 och 10,9 miljoner ton 2045.5 Någon begränsning av hur stor
volym kompletterande åtgärder som får åstadkommas utöver detta
finns inte. De kompletterande åtgärderna ska beräknas ”i enlighet
med internationellt beslutade regler”.
Klimatpolitiska vägvalsutredningen6 som överlämnade sitt betänkande i januari 2020, föreslog en strategi med principer och mål för en
politik på området, kompletterande åtgärder samt en handlingsplan
för att nå dessa mål. Utredningen föreslog att endast effekterna av
de åtgärder som föreslogs i utredningens strategi skulle kunna tillgodoräknas som kompletterande åtgärder. Detta om de inte överträffade nettoupptaget som enligt förslaget skulle bokföras enligt
LULUCF-förordningen.
Det har ännu inte fattats några beslut om vilka typer av kompletterande åtgärder som ska användas för att nå klimatmålen, i vilken
omfattning de avses användas för att nå klimatmålen eller på vilket
sätt åtgärder inom LULUCF-sektorn ska kunna räknas som kompletterande åtgärder.
Enligt Naturvårdsverkets officiella statistik beräknas nettoupptaget inom LULUCF-sektorn öka med 0,9 miljoner ton 2030, 3,9 miljoner ton 2040 och 6,7 miljoner ton 2045 jämfört med 1990. Det bokförda nettoupptaget enligt nuvarande LULUCF-förordning förväntas,
enligt Naturvårdsverket, uppgå till 6 miljoner ton 2026–2030.7 Den
slutliga bokföringen av fullgörande av åtagandet görs 2027 respektive 2032. Dock kan bokföringsreglerna komma att ändras i ljuset av
förhandlingarna till följd av kommissionens förslag om att se över
LULUCF-förordningen.
Endast enskilda åtgärder på skog och mark har kvantifierats.
Regeringens satsningar t.ex. på särskilda naturbaserade lösningar för
att återväta torvmarker, restaurera och anlägga våtmarker för att minska
utsläppen av växthusgaser, skulle kunna bidra till en utsläppsminskning på 0,08–0,18 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2030.8 Markavvattningen i Sverige har minskat sedan 1990-talets början och före5

I och med att de maximalt tillåtna mängderna kompletterande åtgärder som får tillgodoräknas
gentemot målen uttrycks som procentuella andelar av Sveriges utsläpp 1990, och de historiska
utsläppen revideras årligen i enlighet med de internationella riktlinjerna för utsläppsrapportering,
kan mängderna kompletterande åtgärder uttryckta i miljoner ton koldioxidekvivalenter komma
att ändras framöver.
6
SOU 2020:4, Vägen till en klimatpositiv framtid, betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen.
7
Naturvårdsverket 2021, Preliminär bokföring enligt LULUCF-förordningen, NV-00950-21.
8
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 20.
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kommer nu i mycket liten omfattning. Markavvattning får inte utföras
utan tillstånd.9 Åtgärder för torrläggning från t.ex. vattenmyndigheternas åtgärdsprogram orsakar t.ex. ökade utsläpp från marken.
Genom Industriklivets10 breddning med minusutsläppsstödet
finns ett forsknings- och investeringsstöd till avskiljning, infångning
och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS). Energimyndigheten har föreslagit att ett driftstöd bör utformas genom tre
omvända auktioner så att totalt 2,2 miljoner ton negativa utsläpp kan
åstadkommas senast 2032. Första auktionen på 600 000 ton skulle i
så fall kunna genomföras år 2022 och inlagringen kan påbörja år 2026.11
Riksdagen beslutade om att regeringen ska teckna kontrakt med de
aktörer som vinner en omvänd auktion och att en första omvänd
auktion med en kontraktslängd om 15 år planeras att genomföras
2022 med sikte på 2 miljoner ton koldioxid negativa utsläpp per år
till 2030. Detta innebär att beställningsbemyndigandet blir totalt
36 miljarder kronor under perioden 2026–2046.12
På uppdrag av regeringen genomför Energimyndigheten investeringar i andra länder, inom ramen för anslaget 1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård. Regeringen förväntar sig att dessa investeringar sammanlagt ska generera utsläppsminskningar på motsvarande 33,5 miljoner
ton koldioxidekvivalenter. Av dessa hade 26,9 miljoner ton utfärdats
och levererats vid årsskiftet 2019/2020, varav 22,3 miljoner ton har
annullerats och delvis rapporterats som klimatfinansiering. Anslaget
kan bidra till att uppfylla etappmålen för klimat samt internationella
klimatåtaganden och till att utveckla och stödja internationellt klimatsamarbete under Parisavtalets artikel 6, som möjliggör frivilligt
samarbete mellan parter för genomförande av sina nationellt fastställda bidrag och för att bidra till ökad ambition i genomförande av
Parisavtalet.13

9

SOU 2020:4, Vägen till klimatpositiv framtid, betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen.
10
Industriklivet är ett statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning.
Bestämmelserna om stödet finns i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som
bidrar till industrins klimatomställning och anslaget 1:19 Industriklivet inom utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård får användas för att finansiera stödet.
11
Energimyndigheten 2021, Förslag på utformning av ett system för driftstöd, i form av omvänd auktionering eller fast lagringspeng, för avskiljning, infångning och lagring av koldioxid
från förnybara källor (bio-CCS), delredovisning.
12
Prop.2021/22:1, utgiftsområde 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:109.
13
Prop.2021/22:1, utgiftsområde 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:109.
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Naturvårdsverkets uppdaterade målscenario visar
att nettonollmålet skulle kunna nås tidigare än 2045

Naturvårdsverket har tagit fram ett uppdaterat målscenario med
Miljömålsberedningens målscenario 2016 som grund. Detta målscenario visar effekten av regeringens och industrins planer för att
de territoriella utsläppen ska kunna nå nettonoll till 2045.
Scenariot för transportsektorn är baserat på Utfasningsutredningens14 antagande att en snabb elektrifiering av transportsektorn
och att reduktionsplikten till 2030 når 80 procents inblandning som
det har beslutats. Inom industrin antas en kraftig minskning av utsläppen 2030 på grund av att SSAB aviserat att masugnen i Luleå ska
fasas ut omkring 2030. Det innebär att de territoriella utsläppen av
växthusgaser skulle kunna nå en minskning med 82 procent, dvs. nästan
i nivå med nuvarande mål redan 2040 i stället för som tidigare antagits 2045, allt annat lika. År 2045 beräknas utsläppen kunna minska
med 86 procent. De kumulativa utsläppen 2015–2045 antas därmed
kunna minska med cirka 10 procent.
Uppdaterat målscenario för Sveriges territoriella utsläpp av
växthusgaser per sektor, jämfört med Miljömålsberedningens
målscenario från 2016
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Källa: Naturvårdsverket 2021, Uppdaterade målscenarier som visar hur målen i det svenska
klimatpolitiska ramverket skulle kunna nås, NV-07655-21.

14

SOU 2021:48, I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040, betänkande
av Utfasningsutredningen.
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Klimatpåverkan som inte ingår i de territoriella
klimatmålen

Nuvarande territoriella klimatmål baseras på Sveriges territoriella utsläpp som uppgick till cirka 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2019.
Utsläppen från bunkring till utrikes flyg och sjöfart uppgick till
9 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2019 men ingår inte i nuvarande territoriella klimatmål. Flygets höghöjdseffekter bidrar med
ytterligare cirka 2 miljoner ton.
Utsläppen från förbränning och annan användning av biomassa
redovisas som utsläpp vid tidpunkten för uttaget av biomassan, inte
när biomassan används som energikälla eller material och till slut
orsakar s.k. biogena utsläpp. Tillsammans med det ökade upptaget
från t.ex. skogstillväxten är utsläpp från avverkningen samt upptaget
och utsläppen från andra markkategorier samlade i nettoupptaget
från LULUCF-sektorn.
År 2019 uppgick nettoupptaget i LULUCF-sektorn i Sverige till
cirka 34 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sveriges biogena utsläpp
som följs upp av Naturvårdsverket som kompletterande information
till den internationella rapporteringen, uppgick till cirka 48 miljoner
ton koldioxidekvivalenter 2019.
Varken LULUCF-sektorn eller biogena utsläpp ingår i nuvarande
klimatmål, men ett ökat nettoupptag kan räknas in som en kompletterande åtgärd för att nå de territoriella klimatmålen.
Sverige importerar slutprodukter som till exempel personbilar,
elektronik och resetjänster, men även insatsvaror som råmaterial, delkomponenter och råolja. Import av insatsvaror och färdiga produkter
ger upphov till utsläpp som uppgick till 97 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Klimatpåverkan från Sveriges export av varor och
tjänster var 72 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, medan klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Sverige var 82 miljoner ton. Sverige exporterar även petroleumprodukter, som 2018
orsakade utsläpp motsvarande cirka 53 miljoner ton koldioxid när de
förbrändes utomlands.
Det har ännu inte gjorts någon heltäckande beräkning av de biogena utsläppen eller LULUCF-utsläppen som kommer från import,
men inom forskningsprogrammet Prince har forskare beräknat att
utsläppen från avskogning i tropiska länder på grund av svensk kon-
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sumtion av jord- och skogsbruksprodukter uppgick till cirka 2,8 miljoner ton 2018.15
Det finns även sätt att redovisa klimatavtryck per företag t.ex.
från statligt ägda bolag, cirka 22 miljoner ton koldioxidekvivalenter
2020, scope 1–216 från svenska stora och medelstora bolag, cirka
250 miljoner ton koldioxidekvivalenter, scope 1–317 från ap-fonder,
cirka 9 miljoner ton 2020, scope 1–218 samt från det svenska investerade kapitalet i energirelaterade bolag på aktiemarknaden globalt19
cirka 53 miljoner ton koldioxid 2012 från försäljningen av fossila
bränslen samt 5 gigaton koldioxid CO2 i fossila reserver20. Dubbelräkningar förekommer dock när olika företags klimatavtryck summeras.
Genom att exportera produkter som i snitt har lägre utsläpp än
övriga länder uppskattar Jiborn et al. att Sverige skulle kunna bidra
till att minska de globala utsläppen med cirka 32 miljoner ton koldioxidekvivalenter21, baserat på den metod och de antaganden som
beskrivs i kapitel 9. De skogsprodukter som varje år tas ut från Sveriges
skogar skulle kunna bidra till substitutionseffekter motsvarande
40 miljoner ton koldioxid.22

15

Pendrill et al. 2022, Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural and forestry commodities 2005–2018.
16
Regeringskansliet 2021, Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2020.
17
Dagens Industris hållbarhetsindex, https://www.di.se/bors/hallbarhetsindex,
hämtat 2021-08-18.
18
Skr. 2020/21:130.
19
Dvs. svenska fond- och försäkringsbolags, företags och hushålls innehav i noterade och
onoterade bolag samt företagsobligationer.
20
PwC 2014, Swedish Capital Allocated to Global Energy Investments.
21
Jiborn et al. 2020, Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions
2000–2014.
22
Skogsforsk 2019, Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan – Upptag och utsläpp av växthusgasen koldioxid.

77

Nollalternativet

Tabell 4.2

SOU 2022:15

Sveriges klimatpåverkan från olika perspektiv

Perspektiv

Klimatpåverkan,
miljoner ton
CO2ekv.

Klimatpåverkan i Sverige 2019
Territoriella utsläpp

51

Utsläpp från bunkring till utrikes flyg (inkl. höghöjdseffekter)
och sjöfart

11

Territoriella nettoupptag i markanvändningssektorn (s.k. LULUCFsektorn)
Territoriella biogena utsläpp (p.g.a. förbränningen i Sverige
av inhemsk och importerad biomassa)
Kompletterande åtgärder (kan inkludera ökat upptag i skog och mark,
negativa utsläpp från t.ex. bio-CCS samt verifierade
utsläppsminskningar genom investeringar utomlands)

-34
48
Ingen tydlig
definition

Klimatpåverkan från import/export 2018
Importens utsläpp från andra länder (för svensk konsumtion
och export)

97

Klimatpåverkan från konsumtion (i Sverige och från import)

82

Importens utsläpp och upptag från markanvändning (utsläpp i
tropikerna för svensk konsumtion av jord- och skogsbruksprodukter)
Klimatpåverkan från svensk export
Klimatpåverkan från förbränning av petroleumprodukter
som exporteras

4
72
ca 53

Klimateffekt
Klimateffekt av svensk export 2018 (p.g.a. skillnader
i produktionsteknik i tillverkningsindustrin)

ca -32

Substitutionseffekt från svenska skogsprodukter

ca -40

Övrig klimatpåverkan baserat på enskilda företags klimatavtryck –
obs. att dubbelräkningar förekommer
Klimatpåverkan från statligt ägda bolag 2020 (scope 1–2)

ca 22

Klimatpåverkan från svenska bolag 2019–2020 (scope 1–3)

ca 250

Klimatpåverkan från ap-fonder (scope 1–2)
Klimatpåverkan från svenskarnas pensioner och sparande 2012
(scope 1–3)
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4.2

Nollalternativet för utsläpp från bunkring
i Sverige till flyg och sjöfart

4.2.1

Historisk utveckling och referensscenario för utsläpp
från bunkring i Sverige till flyget

Nollalternativet

Före covid-19-pandemin beräknade Naturvårdsverket att den ökade
trenden för utsläpp från bunkring till utrikes flyg skulle fortsätta
framöver.23 Sammanlagt skulle utsläppen öka med 140 procent 2045
jämfört med 1990. Utsläppen från inrikes flyg skulle dock minska
med 38 procent under samma period.
Enligt Transportstyrelsen är det mycket osäkert hur utsläppsutvecklingen kommer att se ut även på några års sikt.24 Denna framtida utveckling beror på ett antal faktorer, inklusive när resebegränsningar upphävs, hur världsekonomin kommer att återhämta sig och
växa, hur efterfrågan kommer att ändras, till exempel vid hemarbete,
digitala möten och utbildningar, flygskam, semester hemma eller i
Sverige, om normer för social distansering hindrar flygbolagen från
att flyga med full kapacitet samt hur snabbt flygbolagen kan skala
upp igen om efterfrågan tilltar.
I april 2021 beräknade Transportstyrelsen att flygtrafiken i Sverige
kommer att öka igen efter pandemin, men att antalet passagerare
2027 kommer att vara 16 procent lägre än 2019.25 Det är dock stora
skillnader mellan utrikes flyg, som förväntas återhämta sig 2027 till
ungefär samma nivå som 2019, och inrikes flyg som i stället planar
ut på en nivå som ligger 27 procent lägre än 2019 på grund av färre
tjänsteresor.
Transportstyrelsen gör inga prognoser som sträcker sig längre än
cirka sju år framåt i tiden, men 2021 tog Transportstyrelsen fram ett
räkneexempel för tiden bortom 2027. I ett räkneexempel ser Transportstyrelsen det som rimligt att 2019 års nivå av passagerare på
svenska flygplatser inte nås förrän omkring 2038/2039 och att inrikes
flygtrafik möjligtvis inte längre kommer att nå samma nivåer som
2019.26 I utredningen om Bromma flygplats beskrevs dock att både
23

Naturvårdsverket 2021, Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen, NV-09092-20.
24
Transportstyrelsen 2021, Passagerarprognos 2021–2027 – Trafikprognos för svensk luftfart,
dnr TSL 2021–2038.
25
Transportstyrelsen 2021, Passagerarprognos 2021–2027 – Trafikprognos för svensk luftfart,
dnr TSL 2021-2038.
26
Ds 2021:25, Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet.
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Eurocontrol och Swedavia AB uppskattar att antalet passagerare
kommer att återhämta sig till 2019 års nivåer några år efter 2025, varför
utgångspunkten i följande scenarier har varit Transportstyrelsens
publicerade scenarier snarare än de uppskattningar som beskrevs i
utredningen om Bromma flygplats.
Om man antar att antalet flygpassagerare 2021–2027 utvecklas i
enlighet med Transportstyrelsens prognos från april 2021, dvs. med
hänsyn till covid-19-effekten, samt därefter Naturvårdsverkets prognos 2027–2045 från mars 2019, dvs. innan covid-19-pandemin, beräknas utsläppen från bunkring till utrikes flyg 2045 komma att ligga
på ungefär samma nivå som 2019. Det är 97 procent mer än 1990,
medan utsläppen från bunkring till inrikes flyg 2045 skulle bli 63 procent lägre än 2019, eller 50 procent mindre än 1990. Prognosen innehåller dock stora osäkerheter.
När även beslutet om reduktionsplikten för flyget, som leder till
cirka 30 procent förnybara eller fossilfria bränslen till 2030, ingår, så
hamnar utsläppen från bunkring till utrikes flyg på en nivå som är
44 procent högre 2045 än 1990, medan utsläpp från bunkring till
inrikes flyg minskar med 63 procent under samma period eller med
48 procent jämfört med 2010. De totala utsläppen från bunkring till
flyg blir totalt sett 8 procent högre 2045 än 1990-årsnivå.

80

SOU 2022:15

Miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Figur 4.3
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Utsläpp av växthusgaser från bunkring i Sverige till inrikes
och utrikes flyg 1990–2019 (exkl. höghöjdseffekter) samt
olika referensscenarier för dessa utsläpp fram till 2045

3,5

Utrikes flyg

3,0

Utrikes flyg referensscenario utan
covideffekten
Utrikes flyg referensscenario med
covideffekten
Utrikes flyg - med covideffekt och
reduktionsplikten
Inrikes flyg

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045

0,0

Inrikes flyg referensscenario utan
covideffekten
Inrikes flyg referensscenario med
covideffekten
Inrikes flyg - med covideffekt och
reduktionsplikten

Källa: Naturvårdsverket och Energimyndigheten, Miljömålsberedningens bearbetning för att följa
utvecklingen av passagerare 2021–2027 som Transportstyrelsen beräknade i april 2021 och sedan
återgå till samma utveckling som förutspåddes innan covid-19-pandemin samt för att ta hänsyn till
beslutet om reduktionspliktsnivåer fram till 2030.

4.2.2

Historisk utveckling och referensscenario för utsläpp
från bunkring i Sverige till sjöfart

Naturvårdsverket beräknade innan covid-19-pandemin att den historiskt sett starkt ökande trenden för utsläpp från bunkring till utrikes
sjöfart skulle avta framöver. Sammanlagt skulle utsläppen från bunkring till utrikes sjöfart öka med 181 procent 2045 jämfört med 1990.
Detta kan ställas i relation till att Sverige antagit territoriella klimatmål, där endast inrikes flyg ingår, om att minska de territoriella utsläppen med minst 85 procent senast 2045 jämfört med 1990. Utsläppen
från inrikes sjöfart skulle öka med 44 procent under samma period.
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Figur 4.4

Utsläpp av växthusgaser från bunkring till inrikes och utrikes
sjöfart – slutlig statistik 1990–2020 samt referensscenario
fram till 2045
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Källa: Naturvårdsverket.

4.2.3

Nollalternativet för Sveriges territoriella utsläpp och
upptag inklusive bunkring i Sverige till internationellt
flyg och sjöfart

Sveriges territoriella utsläpp och upptag samt utsläppen från utrikes
transporter beräknades vara 56 miljoner ton koldioxidekvivalenter
2020, vilket var 26 procent lägre än 1990. Fram till 2045 beräknas
dessa utsläpp minska med 37 procent jämfört med 1990. Utsläpp och
upptag inom LULUCF-sektorn beräknas öka med 18 procent under
samma period.27

27

Naturvårdsverket 2021, Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen, NV-09092-20.
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Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser samt utsläpp
från bunkring i Sverige till internationellt flyg och sjöfart:
slutlig statistik 1990–2020 samt referensscenario fram till 2045
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Källa: Naturvårdsverket.

4.3

Nollalternativet för den globala
klimatomställningen

4.3.1

90 procent av världens länder har lovat att nå
nettonollutsläpp

Nära 90 procent av världens utsläpp omfattades i november 2021 av
nettonollmål.28 Det är dock stora skillnader i fråga om hur nettonollmålen definieras samt hur styrande de är på kort och lång sikt.
Juridisk status
I den svenska klimatlagen hänvisas till det klimatmål som riksdagen
har beslutat29 medan Frankrikes och Storbritanniens klimatmål har
skrivits in i dessa länders respektive klimatlagar. Många länder såsom
28

Oxford Net Zero 2021, Taking stock: A global assessment of net zero targets; Climate
Action Tracker 2021, Glasgow’s 2030 credibility gap: net zero’s lip service to climate action –
Wave of net zero emission goals not matched by action on the ground.
29
Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidsatta utsläppsmål som
riksdagen har fastställt, 3 § klimatlagen (2017:720).
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till exempel Finland, Island och Österrike har ännu inte inkluderat
sina klimatmål i en klimatlag.
Omfattning
Många länder har beslutat om övergripande klimatmål till 2030, 2040
och ibland till 2035 (till exempel Storbritannien) på vägen till deras
respektive nettonollmål, medan Sverige har beslutat om etappmål för
sektorer utanför EU:s utsläpphandelsystem till 2030 och 2040 samt
ett övergripande territoriellt mål som ska vara uppnått 2045.
Bland annat Frankrike, Storbritannien och Nya Zeeland använder
sig även av koldioxidbudgetar, medan Sverige i stället har en indikativ
målbana för sektorer utanför EU:s utsläppshandelssystem.
Endast Storbritanniens klimatmål omfattar utsläpp från bunkring
till internationellt flyg- och sjöfart.30 Storbritannien beslutade i april
2021, på uppmaning av det brittiska klimatpolitiska rådet Climate
Change Committee (CCC), att inkludera utsläpp från bunkring till
utrikes luft- och sjöfart i sitt nationella klimatmål om 78 procents
minskning av växthusgaser till 2035, men inte i sitt klimatbidrag till
Parisavtalet.31 Anledningen till att det brittiska klimatpolitiska rådet
föreslog detta var följande:32
• Full scope: att integrera internationellt flyg- och sjöfart i klimatmålet gör att alla utsläppskällor hanteras på ett rättvist sätt. CCC
föreslår dock att i dagsläget inte inkludera non-CO2 utsläpp (såsom höghöjdseffekter) på grund av stora osäkerheter, men rekommenderar att agera ändå för att minska dessa.
• Internationellt inflytande och nationell extra-styrning: även om
internationell styrning är viktig, finns utrymme för regeringen att
agera nationellt och för att påverka de internationella förhandlingarna, t.ex. i frågor om beskattning. Om de internationella processerna genom IMO och Icao misslyckas med att uppnå tillräckliga klimatambitioner, föreslår CCC att Storbritannien vidtar
ensidiga åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från dessa
sektorer.
30

Climate Action Tracker 2021, Evaluation methodology for national net zero targets.
UK enshrines new target in law to slash emissions by 78 % by 2035,
https://www.gov.uk/government/news/uk-enshrines-new-target-in-law-to-slash-emissionsby-78-by-2035, hämtat 2021-04-21.
32
Committee on Climate Change 2020, The Sixth Carbon Budget – The UK’s path to Net Zero.
31
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• Flexibilitet: att integrera fler sektorer i klimatmålen ökar flexibiliteten för att nå dem.
• Integration med övrig styrning: satsningar på infrastruktur och
alternativa bränslen för internationell flyg- och sjöfart behöver
synkas med övriga sektorers satsningar.
• Det är tillåtet och möjligt: Statistik över internationellt flyg- och
sjöfart finns redan tillgänglig med god kvalité, CCC rekommenderar även att inkludera internationell bunkring i Storbritanniens
klimatbidrag till Parisavtalet.
Inget land har ännu beslutat om klimatmål enbart för konsumtionsbaserade utsläpp33 eller exportens klimatnytta. I Sverige har däremot flera
kommuner och regioner gjort det, baserat på SCB:s statistik eller
egna beräkningar. Exempel på sådana konsumtionsbaserade klimatmål är:
• 5 ton per person 2030 i Skåne34
• under 1 ton per person 2045 i Dalarna35
• stadig minskning till under 2 ton per person 2045 i Blekinge36
• 30 procents minskning 2030 jämfört med 2010 i Västra Götaland37
• 7,6 procents minskning per år vilket motsvarar en 64 procents
minskning mellan 2017 och 2030 i Göteborgs Stad38
• halvering till 2030 jämfört med 2014 i Region Stockholm39 och
Länsstyrelsen Stockholm40.

33

Ramböll 2021, Kartläggning – Styrmedel och åtgärder i andra länder som syftar till att
minska växthusgasutsläpp från konsumtion.
34
Klimatsamverkan Skåne 2018, Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne – Klimat- och
energistrategi för Skåne, dnr 420-35247-2017.
35
Energiintelligent Dalarna 2019, På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna
2045 – Regional energi- och klimatstrategi 2019.
36
Länsstyrelsen Blekinge 2019, Klimat- och energistrategi för Blekinge – Med sikte mot ett
klimatneutralt Blekinge.
37
Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen 2020, Klimat 2030
– Västra Götaland ställer om.
38
Göteborgs Stad 2021, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, dnr 0409/19.
39
Stockholms läns landsting 2018, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS
2050 – Europas mest attraktiva storstadsregion, 2018:10.
40
Länsstyrelsen Stockholm 2020, Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045,
2020:2.
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Definition av negativa utsläpp
Många länder såsom Frankrike, Storbritannien och Finland samt EU
tillåter att hela upptaget från LULUCF-sektorn samt negativa utsläpp genom tekniker såsom bio-CCS bidrar till klimatmålen, medan
Sverige endast tillåter additionella åtgärder inom LULUCF-sektorn,
tillsammans med negativa utsläpp genom bio-CCS, men även verifierade utsläppsminskningar utomlands. Skulle Sverige räkna hela nettoupptaget från LULUCF-sektorn som additionellt, skulle nettonollutsläpp, enligt ett referensscenario, kunna nås cirka 2040, se figur 4.5.
Skulle däremot endast det extra utrymme utöver LULULCF-förordningen kunna räknas av, är det osäkert om LULUCF-sektorn
kan bidra till extra kompletterande åtgärder med tanke på den högt
satta ambitionsnivån som EU föreslår inom ramen för revideringen
av LULUCF-förordningen. Det är dessutom stora osäkerheter i
LULUCF-sektorn då de årliga utsläppen och upptagen är mycket
små jämfört med den totala kolinlagringen i skog och mark samt i
träprodukter, vilket gör att det är svårt att beräkna måluppfyllelsen
på ett nettonollmål som inkluderar LULUCF-sektorn.
Sverige begränsar antalet kompletterande åtgärder eller negativa
utsläpp som kan bidra till nettonollmålet, t.ex. till maximalt 15 procentenheter 2045 till skillnad från många andra länder, som till exempel
Norge och Island, som inte har beslutat om sådana begränsningar i
sina klimatmål. Däremot har många länders regeringar tagit fram
målscenarier som beskriver hur olika åtgärder, inklusive negativa utsläpp, ska bidra till sina respektive nettonollmål.
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Nettonollmålsår
På grund av dessa skillnader samt olika ambitionsnivåer varierar nettonollmålsår bland olika länder enligt följande tabell.
Tabell 4.3

Nettonollmålsår för ett antal länder

Nettonollmålsår

Länder

Redan uppnått
2030
2035
2040
2045
2050

Bhutan, Surinam
Barbados, Norge (inkl. krediter), Uruguay
Finland
Österrike, Island
Nepal, Sverige^, Tyskland
Argentina, Australien, Brasilien (CO2), Chile, Costa Rica, Danmark^,
EU^, Frankrike^, Förenade Arabemiraten, Irland, Italien, Japan^,
Kanada^, Norge, Nya Zeeland^ (exkl. CH4), Schweiz, Spanien,
Storbritannien^, Sydafrika, Sydkorea^, Turkiet, Ungern^, USA
Kina (CO2 2060), Indien (2070), Indonesien (2060), Ryssland (2060),
Saudiarabien (2060), Turkiet (2053)
Indonesien, Mexiko

Efter 2050
Inget nettonollmål

Källa: Climate Action Tracker 41, ECIU42 , Buylova et al. 2021 43, Höhne et al. 202144, WRI45.
^Formaliserat i en klimatlag.

Omfattning av klimatbidrag till Parisavtalet
Enligt Parisavtalets artikel 4 bör de utvecklade länder som är parter
i avtalet ”fortsätta att ta ledningen genom att förbinda sig till absoluta utsläppsminskningsmål som gäller hela ekonomin”. Ekonomin
kan dock beskrivas antingen utifrån ett produktionsperspektiv, där
internationell luft- och sjöfart ingår, eller utifrån ett konsumtionsperspektiv, i enlighet med de definitioner som används i nationalräkenskaperna. Vad som omfattas av hela ekonomin definieras dock
inte i avtalet, men har i praktiken inneburit att ländernas klimatbidrag till Parisavtalet endast inkluderar territoriella utsläpp, inklu41

Climate Action Tracker 2021, Glasgow’s 2030 credibility gap: net zero’s lip service to
climate action - Wave of net zero emission goals not matched by action on the ground.
42
ECIU 2021, Net Zero Emissions Race – 2021 Scorecard.
43
Buylova et al. 2021, Cancel (Out) Emissions? The Envisaged Role of Carbon Dioxide
Removal Technologies in Long-Term National Climate Strategies.
44
Höhne et al. 2021, Wave of net zero emission targets opens window to meeting the Paris
Agreement.
45
World Resource Institute, www.wri.org/insights/how-countries-net-zero-targets-stack-upcop26, hämtat 2021-12-17.
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sive utsläpp från nationell luft- och sjöfart men exklusive utsläpp
från internationell luft- och sjöfart. Det beror på att dessa utsläpp
till sin natur är enklare att mäta eller beräkna samt att reglera då de
rent fysiskt släpps ut inom landets territorium, t.ex. från en anläggning, ett fordon eller ett redskap. Det beror även på att utsläpp från
internationellt flyg- och sjöfart i första hand brukar regleras av internationella flyg- respektive sjöfartsorganisationen Icao respektive
IMO. Parisavtalets parter skrev inte någon tydlig referens till utsläppen från flyg och sjöfart eller till IMO och Icao i avtalet, till skillnad
från FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet.
Utsläpp och upptag av växthusgaser i skog och mark omfattas i
varierande grad av parternas klimatbidrag. Endast statistik om territoriella utsläpp och upptag samt utsläpp från tankning till utrikes
luft- och sjöfart rapporteras därmed till FN46 och EU47 enligt gängse
internationella metodriktlinjer från IPCC48. Utsläpp från internationell luft- och sjöfart rapporteras dock vid sidan om de territoriella utsläppen, som ett s.k. memo-item, och inkluderas inte i UNFCCC:s
utsläppstotaler.
Statistik över konsumtionsbaserade utsläpp rapporteras inte till
EU och FN.
EU var fram till 2021 den enda part i Parisavtalet som hade inkluderat utsläpp från internationellt flyg i sina klimatbidrag, dock begränsat till flyg med start och landning inom EES. Storbritannien har
beslutat, på uppmaning av det brittiska klimatpolitiska rådet, Climate
Change Committee, CCC, att inkludera utsläpp från bunkring till
utrikes luft- och sjöfart i sitt nationella klimatmål om 78 procents
minskning av växthusgaser till 2035, men inte i sitt klimatbidrag till
Parisavtalet.49
46

UNFCCC beslut 24/CP.19, beslut 18/CMA.1.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om
styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013; Kommissionens delegerade
förordning (EU) 2020/1044 av den 8 maj 2020 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/1999 vad gäller värden för global uppvärmningspotential och
inventeringsriktlinjerna och vad gäller unionens inventeringssystem och om upphävande av
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 666/2014.
48
IPCC 2006, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
49
UK enshrines new target in law to slash emissions by 78 % by 2035,
https://www.gov.uk/government/news/uk-enshrines-new-target-in-law-to-slash-emissionsby-78-by-2035, hämtat 2021-04-21.
47
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Den nuvarande globala klimatpolitiken leder
till 2,7 graders global uppvärmning

Fram till september 2021 hade 165 klimatbidrag, s.k. nationally determined contributions (NDC), lämnats av de 192 parterna i Parisavtalet.
Av dessa klimatbidrag har 116 uppdaterats eller är nya jämfört med
den förra inventeringen. Om de uppdaterade/nya NDC:erna implementeras enligt de åtaganden som anges beräknas utsläppen minska
med ungefär 12 procent till 2030 jämfört med 2010 jämfört med tidigare inventering. Totalt sett skulle dock utsläppen 2030 kunna öka
med 16 procent.50
Det finns olika sätt att bedöma vart världens utsläpp
är på väg enligt CAT51, UNEP och IEA52:
• Om endast nuvarande klimatpolitik genomförs kommer den globala uppvärmningen i slutet av seklet vara på väg mot cirka
2,7 grader enligt CAT eller 2,8 grader enligt UNEP.
• Om ländernas 2030-mål genomförs är världen snarare på väg mot
2,4 graders uppvärmning i slutet av århundradet enligt CAT eller
2,7 grader enligt UNEP.
• Om ländernas 2030-mål samt beslutade långsiktiga klimatmål
genomförs skulle världen kunna närma sig 2,1 graders uppvärmning enligt CAT, 2,2 grader enligt UNEP och 2,1 grader enligt IEA.
• Om alla aviserade nettonollåtaganden eller mål som diskuteras
skulle genomföras fullt ut, skulle detta få ned temperaturökningen
till 1,8 grader 2100.
Detta pekar på ett stort gap mellan ländernas ambitioner och deras
policyimplementering, se figur 4.6.
Forskning visar även att 60 procent av världens reserver av olja
och gas samt 90 procent av kolreserverna behöver vara kvar i marken
och inte utvinnas för att – med 50 procents sannolikhet – jordens
uppvärmning ska kunna hållas under 1,5 grader.53
50

UNFCCC 2021, Nationally determined contributions under the Paris Agreement – Revised
synthesis report by the secretariat, FCCC/PA/CMA/2021/8/Rev.1.
51
Climate Action Tracker 2021, Glasgow’s 2030 credibility gap: net zero’s lip service to climate
action – Wave of net zero emission goals not matched by action on the ground.
52
IEA 2021, World Energy Outlook 2021.
53
Welsby et al. 2021, Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world.
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Utsläppscenarier för världen fram till 2100, med utgångspunkt
i nuvarande styrning, ländernas klimatbidrag till 2030 enligt
Parisavtalet, ländernas egna långsiktiga klimatmål inkl.
nettonollmål, samt klimatscenarier som hamnar vid väl under
2 grader och under 1,5 grader

Källa. Carbon Action Tracker. 54

4.3.3

Utsläppsscenarier som begränsar temperaturökningen
till 1,5–2 grader

Globala utsläppsscenarier pekar på att det är möjligt men mycket
utmanande att begränsa temperaturökningen till under 1,5–2 grader
Den första specialrapporten inom IPCC:s sjätte utvärderingsprogram (AR6) publicerades hösten 2018 och behandlade en global uppvärmning på 1,5 grader.55 Huvudrapporten inom AR6 består av tre
omfattande delrapporter samt en syntesrapport. Den första delrapporten om den naturvetenskapliga grunden publicerades den 9 augusti
2021.56
54

Climate Action Tracker 2021, Glasgow’s 2030 credibility gap: net zero’s lip service to climate
action – Wave of net zero emission goals not matched by action on the ground.
55
IPCC 2018, Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global
warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change,
sustainable development, and efforts to eradicate poverty, Masson-Delmotte et al.
56
IPCC 2021, Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working
Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,
Masson-Delmotte et al.
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Andra organisationer såsom den internationella energibyrån
(IEA)57, FN:s miljöprogram (UNEP)58 och den internationella föreningen för förnybar energi (IRENA)59 har också tagit fram globala
utsläppsscenarier. IEA:s senaste scenario innehåller detaljerad och
generellt mer information om klimatomställningen än övriga. EUkommissionen har även tagit fram en konsekvensanalys som visar på
konsekvenser av att nå nettonollutsläpp till 2050 inom EU.60 De
övergripande resultaten för utsläppsutvecklingen redovisas i tabellen
nedan. Huvudslutsatserna från dessa rapporter är:
• De globala utsläppen av koldioxid behöver ungefär halveras vart
tionde år och nå nettonoll cirka 2050 och de totala växthusgasutsläppen behöver nå nettonoll cirka 2070 för att begränsa temperaturen till 1,5 grader. För att begränsa temperaturen till 2 grader
behöver koldioxidutsläpp nå nettonoll cirka 2075.
• Det är fortfarande möjligt att nå 1,5-gradersmålet men för det behövs snabba, långtgående och aldrig tidigare skådade förändringar
i alla samhällssektorer och länder.
• All teknik som behövs för att uppnå de nödvändiga djupa utsläppsminskningar som behövs före 2030 finns redan, och den politik
som kan driva deras distribution är redan bevisad. Däremot skiljer
sig olika scenarier när det gäller teknikmix, energimix och beteendeförändringar.
• Energianvändningen och mängden CCS och negativa utsläpp som
behövs under seklets andra hälft varierar kraftigt mellan scenarierna.
De scenarier som har en låg energianvändning och ett lågt behov
av negativa utsläpp medför flest mervärden för de globala hållbarhetsmålen. Ju tidigare utsläppen minskar, desto lägre risk för att
överskrida 1,5 grader och därmed lägre risk för att behöva negativa
utsläpp under seklets andra hälft.

57

IEA 2021, Net Zero by 2050 – A roadmap for the global energy sector.
UNEP 2020, Emissions gap report 2020.
59
IRENA 2020, Scenarios for the energy transition.
60
COM (2018)773.
58
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Fördjupning om IEA:s utsläppscenario
IEA:s plan för nettonollutsläpp av koldioxid från energianvändningen
2050 innehåller mer än 400 globala milstolpar för olika sektorer och
tekniker. Figuren nedan redovisar ett antal av dessa milstolpar.
Figur 4.7

IEA:s globala scenario för att nå nettoutsläpp av växthusgaser
2050 från energianvändning

Källa: IEA 2021, Net Zero by 2050 – A roadmap for the global energy sector.
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Globala genomsnittliga utsläpp per person i linje med Parisavtalet
För att kunna begränsa temperaturökningen till 1,5 grader behöver
de globala koldioxidutsläppen – enligt IPCC:s sjätte utvärdering –
halveras till 2030 jämfört med 2010 och nå nettonoll 2050. Detta samtidigt som samtliga nettoutsläpp av växthusgaser behöver minska till
under 3–4 ton per person 2030, under 1,5–2,5 ton 2040, under 0,5–
1,5 ton per person 2050 och nå nettonoll cirka 2070. Detta förutsätter dock att 1,5 grader överskrids under en viss period under detta
århundrade och att cirka 10 gigaton negativa utsläpp blir tillgängliga
i slutet av detta århundrade.61 Skulle negativa utsläpp inte vara tillgängliga i stor skala, skulle de globala koldioxidutsläppen i stället behöva minska ännu snabbare. Chalmers visar även att det finns en stor
spridning av utsläpp per capita beroende på att de typscenarier som
IPCC redovisar omfattar tiotals olika scenarier.62
Figur 4.8

Globala nettoutsläpp av växthusgaser per capita för IPCC:s
typscenarier för att begränsa den globala
medeltemperaturökningen till 1,5 grader eller 2 grader år 2100

Källa: IPCC63.
61

IPCC 2021, Summary for Policymakers – Climate Change 2021: The Physical Science Basis.
Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change.
62
Larsson et al. 2021, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige.
63
IPCC 2021, Summary for Policymakers – Climate Change 2021: The Physical Science Basis.
Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change; IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of
1.5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts
to eradicate poverty, Masson-Delmotte et al.
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Sett utifrån en årlig utsläppsminskningstakt beräknar UNEP att de
globala utsläppen av växthusgaser behöver minska med 7,6 procent
årligen64, vilket innebär en halvering av utsläppen vart tionde år.
Sett utifrån utsläpp per capita beräknar Institute for Global Environmental Strategies, IGES, att de globala utsläppen behöver minska
till under 3,4 ton koldioxidekvivalenter per person 2030, 2,0 ton 2040
och 0,9 ton 2050 för att vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål,
i ett scenario där de globala utsläppen av växthusgasutsläpp minskar
snabbt i närtid och där det inte återstår något omfattande behov av
negativa utsläppstekniker i slutet av detta århundrade. Om man antar
att negativa utsläppstekniker blir tillgängliga i stor skala i slutet på
detta århundrade, innebär det i stället att utsläppen behöver minska
till under 4,4 ton, 3,1 ton och 1,9 ton koldioxidekvivalenter per capita
2030, 2040 respektive 2050.65
Rättviseprincipen
Att utsläppen av växthusgaser ska minska t.ex. med 7,6 procent årligen eller till under 1 ton per capita 2050 för att nå 1,5-gradersmålet
gäller endast för hela världen, medan utvecklingsländer, enligt Parisavtalet, har åtagit sig att gå före i klimatomställningen.
Principerna om hur Klimatkonventionen och Parisavtalets mål ska
uppnås (återfinns i Klimatkonventionen artikel 3 samt Parisavtalets inledning) tar sin utgångspunkt i ”rättvisa och gemensamma men olikartade ansvar och respektive förmåga, i ljuset av olika nationella förhållanden” (även känt som CDBR-RC inom klimatförhandlingarna).
Dessutom säger Parisavtalet (artikel 4.1) att parternas målsättning är
att inom kort vända utsläppskurvan nedåt och att under århundradets
andra hälft nå en balans mellan utsläpp och upptag, samt att denna
utveckling bör vara grundad i rättvisa samt ta hänsyn till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.
Det finns olika sätt att tolka en rättviseprincip om att utvecklade
länder ska gå före66, och forskningen kan inte nått konsensus i frågan
då det handlar om en etisk/politisk fråga. Både forskare och förhand64

UNEP 2020, UNEP Gap Report 2020.
IGES et al. 2019, 1.5-Degree Lifestyles: Targets and options for reducing lifestyle carbon
footprints.
66
Se till exempel https://climateactiontracker.org/methodology/comparability-of-effort,
hämtat 2021-09-10.
65
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lare har föreslagit en uppsjö av olika principer- och fördelningsnycklar för att dela upp det kvarvarande utsläppsutrymmet. Fördelningsnycklarna kan kategoriseras utifrån fyra aspekter enligt
Chalmers67 baserat på Höhne et al:68
• Aspekten ansvar har sin bas i vardera lands kumulativa historiska
utsläpp och att använda detta, eller den ekonomiska utveckling
som landet uppnått med hjälp av de historiska utsläppen, som bas
för att ta fram utsläppsmål för framtiden föreslogs av Brasilien
redan under förhandlingarna av Kyotoprotokollet.
• Kapacitet och behov handlar om landets finansiella styrka för att
genomföra utsläppsminskningsåtgärder. De studier som föreslagit
fördelningsnycklar utifrån kapacitet/behov har utnyttjat indikatorer som landets bruttonationalprodukt (BNP) och human
development index (HDI) i relation till kostnaden för utsläppsminskningar.
• Fördelningsnycklar för jämlikhet är baserade på jämlika utsläpp
per person, antingen genom att fördela utsläppsutrymmet så att
utsläpp per person direkt blir jämlika eller att utsläppsbanorna
konvergerar mot jämlika utsläpp per person över tid för respektive land.
• Kostnadseffektivitet bygger på utsläppsminskningsåtgärders potential och marginalkostnader i respektive land, men kräver att länderna
är överens om en gemensam global beräkningsmetodik som ofta
utgår ifrån en gemensam internalisering av kostnaden för utsläppen (t.ex. en universell koldioxidskatt).
• Ett flertal studier har försökt att kombinera de olika aspekterna,
men det finns ingen metod som ger ett entydigt svar om en utsläppsbana för enskilda länder i linje med Klimatkonventionens
principer.
Utifrån antagandet om att utsläpp per capita behöver konvergera
behöver de konsumtionsbaserade nettoutsläppen minska till under
4,0 ton per capita 2030, 2,2 ton per capita 2040 och 1,1 ton per capita
2050 enligt IPCC:s scenario AR6 för 1,5 grader med lågt överskrid67

Larsson et al. 2021, Konsumtionsbaserade utsläpp för Sverige.
Höhne, et al., 2014, Regional GHG reduction targets based on effort sharing: a comparison
of studies.
68
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ande (SSP1 och 1.9 W/m²). Högre utsläppsnivåer nås vid användningen
av IPCC:s scenario P4 eller vid scenarier med 2-gradersuppvärmning, medan lägre utsläppsnivåer nås under P1, se figuren nedan.
Chalmers har beräknat att koldioxidbudgeten utifrån ett konsumtionsperspektiv och olika rättviseprinciper och 1,5- eller 2-gradersscenarier. Utifrån ett historiskt ansvarsperspektiv till 1,5-grader bedöms Sveriges konsumtionsbaserade koldioxidbudget redan vara
förbrukad medan utifrån ett scenario där utsläpp per person framöver fördelas lika i världen bedöms Sveriges konsumtionsbaserade
koldioxidbudget vara 770 miljoner ton.69 För samtliga växthusgaser
kan det innebära en växthusgasbudget på cirka 1 miljard koldioxidekvivalenter.
Figur 4.9

Uppskattad konsumtionsbaserad koldioxidbudget för Sverige
utifrån IPCC:s 1,5- eller 2-gradersscenarier och utifrån olika
rättviseprinciper för Sverige

Källa: Larsson et al. 2021, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige.

Om EU:s utsläpp skulle minska med 7,6 procent, dvs. i linje med
UNEP:s globala 1,5-gradersscenario70 innebär det att utsläppen skulle
minska med minst 65–70 procent till 2030 och nå nettonoll senast
2045. Climate Action Tracker beräknar att en nivå på 62 procent till
69
70

Larsson et al. 2021, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige.
UNEP 2020, Emissions Gap Report 2020.
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2030 skulle vara i linje med EU:s rättvisa andel av 1,5-gradersscenarier71
medan Climate Analytics bedömer att utsläppen behöver minska med
60–69 procent till 2030, dvs. i linje med en global genomsnittlig omställning.72

4.4

Nollalternativ för Sveriges konsumtionsbaserade
utsläpp

4.4.1

Referensscenarier/nollalternativ för Sveriges
konsumtionsbaserade utsläpp

Chalmers har tagit fram bottom-up scenarier/utsläppsbanor för
Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp fram till 2050, baserat på specifika data om teknik, beteende, m.m., med fokus på de mest klimatintensiva konsumtionsområdena. Metoden som används och de olika
scenarierna som togs fram beskrivs i detalj i avsnitt 8.10.
I referensscenariot minskar utsläppen till 7,4 ton per person till
2050, medan utsläppen minskar med 2,0–4,9 ton per person i ett
territoriellt klimatmålscenario med eller utan en klimatomställning i
omvärlden.
De totala konsumtionsbaserade utsläppen beräknas därmed minska
med 15 procent jämfört med 2010 i ett referensscenario och med 44–
77 procent 2050 i ett territoriellt klimatmålscenario beroende på omvärldens omställning.
Negativa utsläpp ingår inte i Chalmers modell.
Utöver dessa referensscenarier har ett antal åtgärdsscenarier tagits
fram.

71

Climate Action Tracker, https://climateactiontracker.org/countries/eu, hämtat 2021-09-15.
Climate Analytics, https://1p5ndc-pathways.climateanalytics.org/countries/european-union,
hämtat 2021-09-15.
72
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Figur 4.10

Nollalternativ för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion
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Källa: Chalmers73, egen bearbetning.

73

Larsson et al. 2021, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige – underlag för diskussioner
om nya klimatmål.

98

5

Internationella aktörer
och regelverk i klimatarbetet

Enligt sitt tilläggsdirektiv ska Miljömålsberedningen redogöra för hur
existerande styrmedel och åtgärder styr mot minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.1 I följande kapitel finns en
genomgång och beskrivning av internationella aktörer och regelverk
i klimatarbetet som inverkar på de konsumtionsbaserade utsläppen
och hur dessa organisationer styr mot att minska dem.

5.1

Förenta nationerna FN

Förenta nationerna (FN) är sedan grundandet efter andra världskriget en central mellanstatlig organisation för arbetet med globala
utmaningar. I FN arbetar de numera 193 medlemsstaterna bl.a. med
att förebygga konflikter och att stödja fredsansträngningar men också
med humanitärt arbete och för att bekämpa fattigdom och lika rättigheter, främja en hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna.
När det gäller klimatförändringarna finns det en rad FN-organisationer och institutioner som arbetar för miljön och klimatet. Flera
av de centrala rättsakterna inom klimatområdet kommer också från
samarbete i FN mellan medlemsländerna.
5.1.1

FN:s miljöprogram Unep

FN:s miljöprogram, United Nations Environment Programme, Unep,
bildades av FN:s generalförsamling 1972. Uneps huvuduppgifter är
att främja samarbete och driva policys på miljöområdet, att övervaka
1

Dir. 2020:110, tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – strategi för minskad
klimatpåverkan från konsumtion.
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miljösituationen i världen samt att bidra till att sprida resultat från
miljöforskning. Unep har även ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. Unep är värd för ett antal sekretariat, däribland
CCAC-sekretariatet2 och sekretariatet för det 10-åriga ramverket
för konsumtion och produktion. Unep har sitt huvudkontor i Nairobi,
Kenya. Uneps högsta beslutande organ är FN:s miljöförsamling,
UNEA. UNEA sammanträder vartannat år.3
5.1.2

FN:s meteorologiska organisation WMO

World Meteorological Organization, WMO är en specialiserad organisation i FN som verkar inom internationellt samarbete och samordning om tillståndet och beteendet i jordens atmosfär, dess interaktion med land och hav, vädret och klimatet samt den resulterande
fördelningen av vattenresurser.
Nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster övervakar
och tillhandahåller viktig väder- och klimatinformation över hela
världen. Deras varningar om oväder och fluktuationer i luftkvaliteten
samt om klimatvariationer och klimatförändringar gör det möjligt
för beslutsfattare, samhällen och individer att vara bättre förberedda
för väder- och klimathändelser. Deras varningar hjälper till att rädda
liv och egendom, skydda resurser och miljö och stödja socioekonomisk tillväxt.
WMO stöder nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster
med detta arbete och för att uppfylla sina internationella åtaganden
på områdena katastrofriskreducering, begränsning och anpassning
till klimatförändringar samt hållbar utveckling.4
5.1.3

Montrealprotokollet och Kigalitillägget

Montrealprotokollet5 hör till Wienkonventionen som är en global
konvention om åtgärder för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ner ozonskiktet. Konventionen, som har arbetats fram inom FNsystemet, undertecknades 1985 och trädde i kraft 1988.
2

Climate and Clean Air Coalition.
www.regeringen.se, hämtat 2021-03-25.
4
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do, hämtat 2021-03-25.
5
Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, SÖ 1988:35, Montrealprotokollet.
3
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Montrealprotokollet är en överenskommelse om att vidta åtgärder för att minska produktionen och förbrukningen och därmed
utsläpp av CFC och haloner, de två viktigaste grupperna av ozonförstörande ämnen. Montrealprotokollet trädde i kraft 1989 och bidrar till att nå klimatmålen eftersom det anger bindande krav på att
minska användning och produktion av ozonnedbrytande ämnen. En
del av de ämnen som omfattas är även växthusgaser.
I oktober 2016 i Kigali i Rwanda antog Montrealprotokollets
parter ett tillägg till protokollet, det s.k. Kigalitillägget. Tillägget innebär att åtgärder ska vidtas för att stegvis minska produktion och
förbrukning av växthusgaserna HFC (fluor-kolväten) för att minska
deras bidrag till klimatförändringarna. HFC ansågs länge vara ett bra
substitut för ozonnedbrytande ämnen, innan forskning visade att det
är en kraftig klimatgas. I Sverige används HFC främst i kyl-, frys- och
klimatanläggningar samt i värmepumpar. Kigalitillägget beräknas kunna
minska den globala uppvärmningen med upp till 0,5 grader Celsius
till 2100.
5.1.4

FN:s klimatpanel IPCC

The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, eller FN:s
klimatpanel, inrättades av FN:s miljöprogram och Världsmeteorologiska organisationen (WMO) 1988 och har 195 medlemsländer.6
IPCC inrättades för att ge beslutsfattare regelbundna vetenskapliga
utvärderingar av klimatförändringar, dess konsekvenser och potentiella framtida risker samt för att lägga fram anpassnings- och begränsningsalternativ.
Genom sina utvärderingar redovisar IPCC kunskapsstatusen om
klimatförändringar. IPCC identifierar var i forskarsamhället det finns
överenskommelser om frågor som rör klimatförändringar och var
ytterligare forskning behövs. IPCC:s rapporter utarbetas och granskas
i flera steg, vilket ska garantera objektivitet och öppenhet. IPCC
bedriver ingen egen forskning. IPCC:s rapporter ska vara neutrala.
Utvärderingsrapporterna är ett viktigt bidrag till de internationella
förhandlingarna för att ta itu med klimatförändringarna.

6

www.ipcc.ch, hämtat 2021-03-29.
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I ett dokument med styrande principer för IPCC:s arbete beskrivs organisationens roll och arbetssätt samt hur medlemsstaterna
kan delta i arbetet. De övergripande principerna för arbetet är allsidighet, objektivitet, öppenhet och transparens. I tre annex definieras processerna för att ta fram IPCC:s rapporter, finansiering och
val i organisationen.7
5.1.5

AR6, IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering

I augusti 2021 färdigställde IPCC en uppmärksammad rapport med
en omfattande kunskapssammanställning om klimatförändringarna.
Rapporten med namnet Den naturvetenskapliga grunden8 är en sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget om klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten
hänvisas till över 14 000 vetenskapliga artiklar. Rapporten är en del
av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, AR6.
I rapporten slås bland annat fast att omfattningen av de förändringar i klimatsystemet som kan observeras i dag saknar motstycke
de senaste tusen, eller till och med hundratusentals åren. Vidare menar
författarna att det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp
atmosfären, havet och landområdena. Omfattande och snabba förändringar har inträffat i atmosfären, havet, kryosfären och biosfären.
Mänskligt orsakad klimatförändring påverkar redan många väderoch klimatextremer i alla områden jorden runt. Sambandet mellan
observerade förändringar i extremer som exempelvis värmeböljor,
skyfall, torka och tropiska cykloner, och hur de påverkas av mänsklig
klimatpåverkan, har stärkts sedan den senaste rapporteringen AR5.
Den globala medeltemperaturen kommer att fortsätta att öka åtminstone till mitten av 2000-talet i samtliga utsläppsscenarier som
har beaktats i rapporten. En global uppvärmning på 1,5 grader Celsius
och 2 grader Celsius kommer att överskridas under 2000-talet om
inte kraftiga utsläppsminskningar av koldioxid och andra växthusgaser
görs under de kommande årtiondena.

7

Principles governing IPCC work, Approved at the Fourteenth Session (Vienna, 1–3 October
1998) on 1 October 1998, amended at the Twenty-First Session (Vienna, 3 and 6–7 November
2003), the Twenty-Fifth Session (Mauritius, 26-28 April 2006), the Thirty-Fifth Session (Geneva,
6–9 June 2012) and the Thirty-Seventh Session (Batumi, 14–18 October 2013).
8
Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Assessment Report 6.
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Många förändringar i klimatsystemet blir större i takt med en
ökande global uppvärmning. Det inkluderar ökningar i förekomst
och intensitet hos värmeextremer, marina värmeböljor, skyfall, jordbrukstorka och ekologisk torka i en del regioner, andelar intensiva
tropiska cykloner samt minskningar av havsisen på Arktis, snötäcken
och permafrosten. Fortsatt global uppvärmning beräknas ytterligare
intensifiera den globala vattencykeln, inklusive dess variabilitet, global
monsunnederbörd samt svårighetsgraden av våta och torra händelser.
Många förändringar som beror på tidigare och framtida utsläpp
av växthusgaser är oåterkalleliga för tidsperioder på århundraden till
årtusenden, detta gäller särskilt förändringar i haven, istäcken och
den globala havsnivån.
Med global uppvärmning beräknas samtliga regioner jorden runt
i allt högre grad uppleva flera och samtidiga förändringar i klimatindikatorer som är direkt relevanta för påverkan på samhällen och
ekosystem, ”climatic impact-drivers”, CID:s. Förändringar i många
CID:s blir mer omfattande vid en 2 graders global uppvärmning jämfört med 1,5 graders. Förändringarna blir generellt mer utbredda
och/eller större vid ökande uppvärmningsnivåer.
Händelser med låg sannolikhet som till exempel kollaps av istäcken, plötsliga förändringar i havscirkulationen, vissa sammansatta
extremhändelser och uppvärmning som är betydligt större än det
utvärderade mycket sannolika intervallet för framtida uppvärmning
kan inte uteslutas och är en del av riskbedömningar.
Ur ett naturvetenskapligt perspektiv så kräver ett begränsande av
den antropogena globala uppvärmningen till en viss nivå, att minst
netto noll koldioxidutsläpp uppnås tillsammans med kraftiga minskningar av andra växthusgasutsläpp. Omfattande, snabba och varaktiga
minskningar av metanutsläppen skulle också motverka den uppvärmningseffekt som uppstår när aerosoler minskar i atmosfären och bidra till bättre luftkvalitet.9
Möjligheterna till negativa utsläpp och dess effekter behandlas
också i rapporten. För att nå 1,5-gradersmålet behövs åtgärder även
för att avlägsna koldioxid från atmosfären. IPCC utgår därför från
att samtidigt som utsläppen minskar måste negativa utsläpp öka. Ju
senare utsläppen minskar desto större behov av negativa utsläpp
senare, med möjliga betydande effekter på mark, energi, vatten eller
9

Ur SMHI:s inledande bedömning av rapportens huvudbudskap. Preliminär översättning från
www.smhi.se, hämtat 2021-09-06.
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näringsämnen. Det råder fortfarande stor osäkerhet om framtidens
teknikutveckling.10
5.1.6

FN:s klimatkonvention UNFCCC

Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar, United
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC,
trädde i kraft den 21 mars 1994. I dag är nästan alla världens länder
medlemmar i UNFCCC.
Klimatkonventionen band medlemsstaterna att agera för den mänskliga säkerhetens skull även mot bakgrund av vetenskaplig osäkerhet.11
Målet för klimatkonventionen är enligt artikel 2 att stabilisera
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig inblandning i klimatsystemet. Det ska uppnås
inom en tidsram som räcker för att ekosystemen ska hinna anpassa sig
naturligt till klimatförändringarna, försäkra att matproduktionen inte
hotas och att möjliggöra ekonomisk hållbar utveckling.
Industriländerna förväntas göra mest för att minska utsläppen på
hemmaplan eftersom de är källan till de flesta tidigare och nuvarande
utsläpp av växthusgaser. De kallas bilaga I-länder och tillhör Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Industriländerna enas enligt konventionen om att stödja klimatförändringsverksamheten i utvecklingsländerna genom att ge ekonomiskt
stöd till åtgärder mot klimatförändringar.
Industriländerna (bilaga I) måste regelbundet rapportera om sin
politik och sina åtgärder för klimatförändringar, inklusive frågor som
regleras av Kyotoprotokollet12 (för länder som har ratificerat det).
De måste också lämna in en årlig inventering av sina utsläpp av växthusgaser, inklusive uppgifter för sitt basår 1990 och alla år sedan dess.

10

Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Assessment Report 6.
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nationsframework-convention-on-climate-change, hämtat 2021-07-05.
12
Kyotoprotokollet antogs 1997 och trädde i kraft 2005. Kyotoprotokollet operationaliserar
UNFCCC genom att förbinda industriländer och övergångsekonomier att begränsa och minska
utsläppen av växthusgaser i enlighet med överenskomna individuella mål. Konventionen uppmanar dessa länder att anta politik och åtgärder för begränsning och att regelbundet rapportera.
Kyotoprotokollet bygger på konventionens principer och bestämmelser. Det binder bara utvecklade länder och lägger en tyngre börda på dem enligt principen om ”gemensamt men
differentierat ansvar och respektive kapacitet”, eftersom det erkänner att de till stor del är
ansvariga för de nuvarande höga nivåerna av växthusgasutsläpp i atmosfären.
11
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Utvecklingsländerna (icke-bilaga I-parter) rapporterar mer allmänt
om sina åtgärder både för att ta itu med klimatförändringarna och
för att anpassa sig till dess effekter, men mindre regelbundet än vad
parterna i bilaga I gör, och deras rapportering är beroende av att de
får finansiering för utarbetandet av rapporterna, särskilt när det gäller
de minst utvecklade länderna.
I Klimatkonventionen erkänns alla länders sårbarhet för klimatförändringarnas effekter och man efterlyser särskilda insatser för att
lindra konsekvenserna, särskilt i utvecklingsländer som saknar resurser för att göra det på egen hand. Parterna har enats om en process
för att ta itu med negativa effekter och fastställa finansieringsarrangemang för anpassning.13
5.1.7

Klimatkonventionens partskonferenser COP

Varje år hålls särskilda partskonferenser, Conference of the Parties,
för de länder som undertecknat Klimatkonventionen. Samtidigt hålls
möten för de länder som även ratificerat Parisavtalet respektive Kyotoprotokollet. Det första mötet hölls i Berlin 1995. Mötena numreras
och det senaste mötet var COP 26 som hölls 2021 i Glasgow. På flera
tidigare möten har viktiga överenskommelser gjorts, bland annat
några som följer nedan.14
COP 3 – Kyotoprotokollet
Vid det tredje partsmötet 1997 enades länderna om Kyotoprotokollet,
där 37 industrialiserade länder åtog sig att under 2008–2012 minska
sina utsläpp med i genomsnitt fem procent jämfört med 1990.15 Utvecklingsländer omfattades inte av krav på utsläppsminskningar och
länder med ekonomier under omvandling (Östeuropa) omfattades av
begränsade krav.
Protokollet trädde i kraft 2005 och under sista året med åtaganden hade totalt 183 länder ratificerat det.
13

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring, New York den 9 maj 1992.
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-ochinternationellt/Internationelltmiljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Klimatkonventionenspartskonferenser/, hämtat 2021-03-29.
15
Artikel 3, Kyotoprotokollet, Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring.
14
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COP 15 – Köpenhamnsöverenskommelsen
Köpenhamnsöverenskommelsen från COP 15 slog fast att klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i modern tid. Överenskommelsen slog även fast att åtgärder ska genomföras för att förhindra att den globala uppvärmningen överstiger två grader.
Överenskommelsen innehåller vägledning både om långsiktig och
kortsiktig finansiering av stöd till utvecklingsländernas klimatanpassning och utsläppsminskningar.16
COP 16 – Cancúnöverenskommelsen
Vid COP 16 i Cancún 2010, beslutades att temperaturökningarna
inte får överskrida två grader, och om en ökad transparens inom klimatrapporteringen. På mötet enades man också om:
– ett ramverk för samarbete inom anpassningsområdet
– att förstärka arbetet med att bevara skogar i tropiskt klimat
– att klimatanpassa skogsbruket
– samt en mekanism för tekniköverföring.
De minskningar av utsläppen som parterna presenterade inför
Köpenhamn året innan, förankrades i ett FN-beslut, och arbetet för
att försöka höja ambitionsnivån startade.17
COP 21 i Paris, 2015 – Parisavtalet
I Paris enades världens länder om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen
ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att
begränsa den till 1,5 grader. Avtalet innebär också att länder steg för
steg, ska skärpa sina åtaganden och förnya eller uppdatera åtagandena vart femte år. Till skillnad från Kyotoprokollet innebär Parisavtalet att det är parterna själva som bestämmer sina klimatåtaganden.
16

Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen from
7 to 19 December 2009.
17
Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol on its sixth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010.
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En global översyn av de samlade åtagandena kommer att genomföras vart femte år med start 2023 för att informera parterna om vad
som krävs för att klara att nå temperaturmålen och därmed ligga till
grund för skärpningen av parternas nationella bidrag vart femte år.
Principer för uppföljning och rapportering etablerades. Därtill beslutades att eventuell användning av utsläppshandelssystem och internationellt överförda enheter under Parisavtalet ska genomföras under
ett robust regelverk som säkerställer miljöintegriteten och undviker
dubbelräkning. En ny mekanism som ska bidra till utsläppsminskningar och främja hållbar utveckling etableras. Fortsatt stöd genom
klimatfinansiering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad till
utvecklingsländernas arbete med både utsläppsbegränsningar och klimatanpassning säkerställs och samtidigt uppmuntras fler länder att bidra till klimatfinansiering framöver.
Parisavtalet erkänner även vikten både av anpassning och av att
undvika och hantera de skador och förluster som klimatförändringarna ger upphov till.18 Mer om Parisavtalet följer i avsnitt nedan.
COP 24 i Katowice – gemensam regelbok
Parterna enades om ett gemensamt regelverk för hur länderna ska
genomföra sitt klimatarbete under Parisavtalet. Den så kallade regelboken, även kallad Katowice climate package eller Paris Agreement
Workprogramme, innebär att det finns ett långsiktigt regelverk för
hur länderna ska planera, kommunicera, genomföra, rapportera och
följa upp sina åtaganden under Parisavtalet. Det finns också regler
för hur man ska följa upp hur det globala klimatarbetet svarar mot
målen i Parisavtalet.
Regelboken innehåller vidare bl.a. vägledning för kommunikation
om klimatanpassning, dvs. åtgärder för att anpassa samhället till ett
förändrat klimat. Gemensamma regler för rapportering och granskning ska tillämpas från 2024, med flexibilitet för de parter som har
begränsad kapacitet och förmåga att rapportera enligt de nya reglerna.
Regelboken innehåller också villkoren för den kommitté som ska
underlätta genomförandet och främja efterlevnaden av Parisavtalet
genom ett tydligt mandat att både hålla parter ansvariga för sina
18

Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from
30 November to 13 December 2015.
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åtaganden men också stödja dem i genomförandet. Processen för den
globala översynen vart femte år utifrån Parisavtalets mål (utsläppsbegränsningar, anpassning och stöd för genomförande inklusive omställning av finansiella flöden) har tydliggjorts. Även riktlinjer för
kommunikation av framåtblickande rapportering om finansiering med
start 2020 beslutades under COP 24.
Under COP 24 hölls också den stödjande dialogen som kallas
Talanoadialogen. Dialogen innebar att parterna, för första gången
utvärderade hur det globala klimatarbetet svarar mot Parisavtalets
temperaturmål. Dialogen kom att understryka vikten av FN:s klimatpanels, IPCC:s, specialrapport från oktober 2018 om effekterna av
en global uppvärmning på 1,5 grader Celsius, behovet av ökad ambition i klimatarbetet för att nå Parisavtalets långsiktiga mål samt det
omställningsarbete som pågår och den stora potential som finns för
klimatåtgärder globalt.19
COP 25 i Madrid
Flera frågor sköts upp till framtida möten då parterna inte kunde
komma överens. En av de frågor som parterna inte kunde enas om
var regler för hur länderna ska kunna nå delar av målen i sina nationella klimatplaner genom att samarbeta med andra länder. Det kan
exempelvis genomföras genom utsläppshandel eller genom att ett land
genomför klimatåtgärder i ett annat land.
Däremot beslutades det om stärkt arbete med frågan om skador
och förluster, en uppdaterad åtgärdsplan för jämställdhet, en stark
politisk signal om vikten av att länderna ökar ambitionen i sitt klimatarbete under 2020 samt vikten av att stärka kopplingen mellan
hav och klimat.20

19

Prop. 2019/20:65, s. 24 f.
Report of the Conference of the Parties on its twenty-fifth session, held in Madrid from
2 to 15 December 2019.
20
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COP 26 i Glasgow
Under COP 26 enades parterna slutligen om tydliga skrivningar i
samlingsbeslutet om att skala upp ren energi, genomföra åtgärder för
energieffektivisering, liksom att fasa ut ineffektiva fossila subventioner.
Dessutom enades man om ett skarpare språk när det gäller 1,5gradersmålet och en process för att minska utsläppsminskningsgapet
i relation till 1,5-gradersmålet till 2030, att en återkommande årlig
havsdialog ska genomföras, vikten av rättvis omställning, och att
mänskliga rättigheter och urfolks rättigheter ska respekteras.
Parterna uppmuntrades även att säkerställa meningsfullt och inkluderande deltagande från unga. Vetenskap och särskilt IPCC:s senaste
rapport hänvisades till på ett tydligt sätt i flera beslut. Utvecklade
länder uppmanades att dubbla sin anpassningsfinansiering riktad mot
utvecklingsländer till 2025.
De sista utestående delarna av Parisavtalets regelbok dvs. reglerna
som utgör det praktiska genomförandet av Parisavtalet förhandlades
och beslutades, inklusive regler kopplade till transparensramverket,
artikel 6, och gemensamma tidsramar.21

5.2

Parisavtalet

5.2.1

Parisavtalets innebörd

Parisavtalet är ett rättsligt bindande internationellt fördrag (avtal)
om klimatförändringar. Avtalet omfattar frågor som rör såväl EU:s
befogenheter som medlemsstaternas. Det är ett så kallat blandat avtal och ska därför ratificeras av både EU och EU:s medlemsstater.
Det antogs av 196 parter vid COP 21 i Paris den 12 december 2015
och trädde i kraft den 4 november 2016.
Den svenska riksdagen godkände klimatavtalet i oktober 201622
och regeringen ratificerade avtalet samma månad.
Parisavtalets mål är att begränsa den globala uppvärmningen till
långt under 2, helst till 1,5 grader Celsius, jämfört med förindustriella
nivåer.
21

Slutrapport från klimatförhandlingarna i Glasgow COP 26, Promemoria, Miljödepartementet,
2021-11-13.
22
Prop. 2016/17:16, bet. 2016/17:MJU6, rskr. 2016/17:9.
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För att uppnå detta långsiktiga temperaturmål strävar länderna
efter att nå en global topp av utsläppen av växthusgaser så snart som
möjligt för att uppnå en klimatneutral värld i mitten av århundradet.
Parisavtalet är ett landmärke i den multilaterala klimatförändringsprocessen, eftersom ett bindande avtal för första gången ger alla
nationer en gemensam sak att göra ambitiösa insatser för att bekämpa klimatförändringarna och anpassa sig till dess effekter. Hur
bindande avtalet är i praktiken kan diskuteras eftersom det inte finns
straff eller sanktioner kopplade till eventuella avtalsbrott. I stället
bygger avtalet på gemensamt ansvar och förtroende för att alla länder
gör allt i sin bästa förmåga för att uppfylla avtalets mål. Det är vanligt
när det gäller såväl miljökonventioner som konventioner i allmänhet.
På nationell nivå kan aktörer utmana sin regering om den tar beslut som går emot Parisavtalets mål, eftersom landet formellt har
bundit sig till det.
Parisavtalet innehåller sammanfattningsvis tre långsiktiga målsättningar som specificeras i artikel 2:
• Hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 grader över förindustriell nivå, samt göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader över förindustriell nivå.
• Öka anpassningsförmågan till skadliga effekter av klimatförändringen och främja den klimatmässiga motståndskraften och utvecklingen mot låga växthusgasutsläpp.
• Göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling.
Vidare ska avtalet enligt samma artikel genomföras så att det återspeglar rättvisa och principen om gemensamma men olikartade ansvar
och respektive förmåga, i ljuset av olika nationella förhållanden.
Enligt artikel 3 måste alla parter genomföra ambitiösa insatser för
att nå målen i artikel 2. I artikeln uttrycks också principen om en
progressiv skärpning över tiden av de individuella insatserna från varje
part samtidigt som utvecklingsländernas behov av stöd erkänns.23

23

Prop. 2016/17:16, s. 7.
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Enligt artikel 4 bör de utvecklade länder som är parter i avtalet
fortsätta att ta ledningen genom att förbinda sig till absoluta utsläppsminskningsmål som gäller hela ekonomin.

Vad som omfattas av hela ekonomin definieras dock inte i avtalet,
men har i praktiken inneburit att ländernas klimatbidrag till Parisavtalet endast inkluderar territoriella utsläpp, inklusive utsläpp från
inrikes flyg- och sjöfart. Utsläpp och upptag av växthusgaser i skog
och mark omfattas till exempel i varierande grad av parternas klimatbidrag.
Parterna i Parisavtalet är i princip fria att själva bestämma vilka
utsläpp som omfattas av sina klimatbidrag, så länge det inte innebär
en sänkning i ambitionen (artikel 4.3).
Artikel 5 handlar om kolsänkor och uppmuntrar länder att bevara
kolsänkor, inklusive skogar, och, om det är möjligt, att stärka dem.
Därefter följer artikel 6 som innehåller en rättslig grund för frivilligt samarbete mellan parter för genomförande av sina nationellt
fastställda bidrag för att möjliggöra ökad ambition för utsläppsbegränsningar och anpassning, samt främja hållbar utveckling. Artikeln ger
en grund för marknadsbaserade ansatser med överföringar av frivilliga utsläppsreduktioner dels genom att reglera bokföringen av
överföring mellan två parter (6.2–6.3), dels som en del av en centraliserad mekanism som etableras under Parisavtalet och administreras av
partsmötet till Parisavtalet (6.4–6.7). Dessutom ska dubbelräkning av
utsläppsreduktioner undvikas, vilket innebär att samma utsläppsreduktion inte får tillgodoräknas i två länder.
I artikel 7 behandlas sedan anpassning till effekterna av klimatförändring och i artikel 8 förluster och skador av klimatförändringarna. I artikel 9 beskrivs finansieringsfrågor och hur utvecklade länder
ska ta större ansvar för framsteg jämfört med tidigare insatser. I artiklarna 10–12 behandlas teknikfrågor, kapacitetsuppbyggnad och utbildning.
Därefter följer i artikel 13 bestämmelser om transparent uppföljning och rapportering. Enligt artikel 14 ska en global översyn av
världens samlade ansträngningar för att minska klimatpåverkan göras
vart femte år med start 2023. Översynen ska täcka utsläppsbegränsning, anpassningsåtgärder och genomförandestöd såsom finansiering,
tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad. En efterlevnadsmekanism inrättas i artikel 15 och i artikel 16 beskrivs hur partskonferens-
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erna i klimatkonventionen (COP) ska fungera även som möte mellan
Parisavtalets parter.
Slutligen följer artiklar om att FN:s klimatsekretariat ska tjäna
Parisavtalet och om ikraftträdande och annan formalia.
Genomförandet av Parisavtalet kräver ekonomisk och social omvandling, baserad på bästa tillgängliga vetenskap. Parisavtalet arbetar
med femårscykler och att parterna ska utföra allt mer ambitiösa klimatåtgärder. Parternas eller ländernas planer för klimatåtgärder kallas
nationellt beslutade klimatåtaganden.
Parisavtalets artikel 4 bekräftar att industriländerna bör gå före i
omställningen och artikel 9 förklarar att de bör ge ekonomiskt stöd
till länder som är mindre bemedlade och mer sårbara, samtidigt som
det också uppmuntrar till frivilliga bidrag från andra parter. Klimatfinansiering behövs både för att minska utsläppen och för att anpassa
sig till de negativa effekterna och minska effekterna av ett förändrat
klimat.
5.2.2

Nationellt beslutade klimatåtaganden NDC

Det är de nationellt beslutade klimatåtagandena – Nationally Determined Contributions, NDC:s – som står i centrum för Parisavtalet
för att lyckas uppnå dess långsiktiga mål. Åtagandena materialiserar
varje lands ansträngningar för att minska utsläppen och anpassa sig
till klimatförändringarnas effekter. Enligt artikel 4.2 i Parisavtalet
krävs att varje part utarbetar, meddelar och upprätthåller successivt
nationellt beslutade klimatåtaganden som parten avser att uppnå.
Länderna ska eftersträva nationella utsläppsbegränsningsåtgärder för
att uppnå målet med dessa bidrag. I genomförandet av Parisavtalet
ska utvecklade länder tillhandahålla stöd till utvecklingsländer. Parterna ska regelbundet vart femte år, genom en så kallad global översyn, utvärdera genomförandet av Parisavtalet för att bedöma de kollektiva framstegen i fråga om att uppnå syftet med avtalet och dess
långsiktiga målsättningar.
I Parisavtalet finns en s.k. spärrmekanism, ratchet mechanism, i
artikel 4.3 som innebär att nationellt fastställda bidrag ska återspegla
partens högsta möjliga ambition. Länderna får alltså inte sänka sina mål.
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Parisavtalet uppmanar dessutom varje land att redogöra för och
kommunicera sina nationellt beslutade klimatåtaganden. Tillsammans avgör åtagandena om världen kommer att uppnå de långsiktiga
målen i Parisavtalet och nå en global topp av växthusgasutsläppen så
snart som möjligt och därefter genomföra snabba minskningar i enlighet med bästa tillgängliga vetenskap, för att uppnå en balans mellan
antropogena utsläpp från källor och avlägsnanden av växthusgasutsläpp under andra hälften av detta århundrade. Utsläppstoppen
kommer att ta längre tid för utvecklingsländernas parter och att utsläppsminskningar genomförs på grundval av rättvisa och inom ramen
för hållbar utveckling och insatser för att utrota fattigdomen, som är
viktiga utvecklingsprioriteringar för många utvecklingsländer.24
Sverige har inga nationella mål under Parisavtalet, utan omfattas
av EU:s gemensamma NDC. EU har en gemensam handlingslinje i
klimatförhandlingarna.25 Rådet överlämnade i december 2020 ett s.k.
framläggande av det nationellt fastställda bidraget för EU och medlemsländerna till sekretariatet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Det innehåller ett uppdaterat och utökat
mål om en minskning senast 2030 med minst 55 procent av växthusgasutsläpp jämfört med 1990 i enlighet med riktlinjerna från Europeiska rådet den 11 december 2020.26
I december 2018 vid COP 24 i Katowice antogs en regelbok för
genomförandet av Parisavtalet, där bl.a. reglerna för rapportering av
utsläpp och upptag av växthusgaser slogs fast. Regelboken innebär
att samtliga länder kommer att ha samma krav på rapportering, med
viss flexibilitet för utvecklingsländer. Regelboken innebär inga väsentliga förändringar av utsläppsrapporteringen för svensk del. Däremot
kommer vägledning och riktlinjer för information om och uppföljning av NDC att påverka Sverige främst genom EU:s NDC, som
inom EU genomförs via lagstiftning.
Regelboken innehåller också bl.a. regler för ökad tydlighet, klarhet och förståelse i fråga om NDC och en uppmaning att använda
dessa regler vid kommunikation av ländernas uppdaterade NDC vart
femte år.

24

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determinedcontributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs#eq-5, hämtat 2021-03-29.
25
Prop. 2019/20:65, s. 24.
26
www.consilium.europa.eu, hämtat 2021-07-07.
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Internationella sjöfartsorganisationen IMO

Internationella sjöfartsorganisationen eller International Maritime
Organisation (IMO), är FN:s organisation för sjöfart. IMO grundades
1958 och Sverige anslöt 1959. Det övergripande målet för IMO är
att arbeta för säkra och effektiva transporter på rena hav.
IMO består av en församling, ett råd och fem kommittéer. Den
ursprungliga kommitteen är The Maritime Safety Committee, men
merparten av miljöfrågorna hanteras i Marine Environment Protection
Committee (MEPC) som etablerades 1973. MEPC möts en gång per
år. Inom IMO har flera konventioner beslutats för sjöfartens säkerhet och miljö.
IMO har antagit obligatoriska åtgärder för att minska utsläppen
av växthusgaser från internationell sjöfart, enligt IMO:s fördrag om
förebyggande av föroreningar (MARPOL) – Energy Efficiency Design
Index (EEDI) som är obligatoriskt för nya fartyg, och planen för
hantering av fartygseffektivitet (SEEMP).27
År 2018 antog IMO en initial klimatstrategi med en vision om att
minska utsläppen av växthusgaser från internationell sjöfart och fasa
ut dem så snart som möjligt under detta århundrade. Strategin innebär att utsläppen ska minska med minst 50 procent fram till 2050
jämfört med 2008 års nivå, och att den internationella sjöfarten ska
sträva mot fossilfrihet så snart som möjligt.28
Strategin innehåller en särskild hänvisning till en väg för minskning av koldioxidutsläppen som är förenlig med Parisavtalets temperaturmål.
Strategin bildar en ram för medlemsstaterna och fastställer den
framtida visionen för internationell sjöfart, ambitionsnivån för att
minska växthusgasutsläppen och vägledande principer, och omfattar
ytterligare åtgärder på kort, medellång och lång sikt med möjliga tidsfrister och deras inverkan på staterna. I strategin identifieras också
hinder och stödjande åtgärder, bland annat kapacitetsuppbyggnad, tekniskt samarbete samt forskning och utveckling.29
Sverige är en aktiv part i IMO och i MEPC. Transportstyrelsen
är ansvarig myndighet.
27

https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gasemissions-from-ships.aspx, hämtat 2021-03-29.
28
Resolution MEPC.304(72), Adopted on 13 April 2018, Initial IMO Strategy On Reduction
Of GHG Emissions From Ships.
29
https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/06GHGinitialstrategy.aspx,
hämtat 2021-03-29.
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Internationella luftfartsorganisationen Icao

Internationella luftfartsorganisationen eller International Civil Aviation Organization, Icao, är ett FN-organ vars uppgift är att bidra till
ökad flygsäkerhet genom gemensamma regler inom bland annat flygtrafiktjänst, men även när det gäller flygplatsers utformning, certifiering av piloter, flygtekniker, flygledare, flygplans luftvärdighet,
regler för hur man ska planera samt genomföra flygningar.
Vid en stor internationell civil luftfartskonferens i Chicago 1944
utarbetades konventionen om internationell civil luftfart som lade
grunden för förfarandena för fredlig global flygtrafik och att en
specialiserad internationell civil luftfartsorganisation (Icao) skulle
inrättas. År 1947 avtalades om förbindelser mellan Icao och FN.30
Varje medlemsstat har en röst och besluten fattas normalt med
enkel majoritet, förutom beslut om ändringar i Chicagokonventionen
vilket kräver 2/3 majoritet. Alla länder som undertecknar Chicagokonventionen blir medlemmar i Icao och för närvarande är 191 länder
medlemmar. Icao är därmed FN:s största enskilda organisation.
Huvudkontoret finns i Montreal, Kanada, och ett europeiskt kontor
finns i Paris. Icao genomför granskningar av medlemsnationernas
myndigheter för att säkerställa att de uppfyller sina ansvarsområden
och arbetar enhetligt.31
Icaos råd består för närvarande av företrädare för 36 medlemsstater och är organisationens högsta permanenta styrande organ.
Sverige ingår i rotationsgruppen Nordicao som består av sju länder
och delar på en plats i Icao:s råd. Under perioden 2016–2019 var
Sverige representant i rådet. En av de viktigaste uppgifterna för rådet
är att ta fram och besluta om normer (standarder) och rekommendationer för luftfarten. Syftet är att medlemsstaternas nationella
regelverk ska vara så ensade som möjligt.
För att minimera den internationella civila luftfartens negativa
effekter på det globala klimatet formulerar Icao policyer, utvecklar
och uppdaterar standarder och rekommenderade metoder på flygplansutsläpp och bedriver utåtriktad verksamhet. Denna verksamhet
bedrivs av sekretariatet och kommittén för luftfarts- och miljöskydd
(CAEP). I sin verksamhet samarbetar Icao även med andra FNorgan och internationella organisationer. CAEP har för närvarande
30
31

www.icao.int, hämtat 2021-03-30.
https://lfv.se/partnerskap/samarbetsorgan, hämtat 2021-03-30.
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24 medlemmar och 15 observatörer. Sverige har en medlem i CAEP
och representeras av en expert från Transportstyrelsen.
För att uppnå de globala ambitionsmålen och främja hållbar tillväxt inom internationell luftfart driver Icao en rad åtgärder, inklusive
förbättringar av flygplanstekniken, operativa förbättringar, hållbara
flygbränslen och marknadsbaserade åtgärder. Icao undersöker också
genomförbarheten av ett långsiktigt globalt ambitionsmål för internationell luftfart.32
Icao har fattat beslut om att stabilisera utsläppen av koldioxid
från internationell luftfart på 2020 års nivåer. Det viktigaste styrmedlet för Icao att nå detta mål är ett globalt marknadsbaserat styrmedel, Corsia.33

5.5

Världshandelsorganisationen WTO

Världshandelsorganisationen WTO är den internationella organisation som har hand om regler för internationell handel. WTO fungerar även som ett förhandlingsforum där organisationens 164 medlemsländer förhandlar om gemensamma regler för att underlätta handel
länderna emellan. Organisationen bildades 1995 och bygger på det
multilaterala handelssystem som etablerades genom det allmänna tulloch handelsavtalet Gatt som började gälla 1948.
WTO:s övergripande mål är att, genom ömsesidigt gynnsamma
handelsarrangemang, bidra till ökad levnadsstandard, full sysselsättning och effektivt resursutnyttjande i enlighet med principen om en
hållbar utveckling. Ökad handel är alltså inte ett mål i sig utan ett
medel för att befrämja hållbar ekonomisk utveckling i medlemsländerna. För att uppnå ovanstående mål arbetar WTO med tre grundläggande uppgifter:
• Försöka åstadkomma en friare världshandel genom förhandlingar
mellan medlemsländerna.
• Skapa ett regelverk för handel.
• Upprätthålla processer för att lösa handelskonflikter opartiskt
och objektivt.
32

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/climate-change.aspx, hämtat 2021-03-30.
Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen, 2021-03-29,
NV-09092-20, s. 29.
33
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Förhandlingar inom WTO genomförs genom så kallade förhandlingsrundor. Rundorna är de perioder under vilka medlemsstaterna träffas
regelbundet för att förhandla fram nya överenskommelser. Sedan
2001 pågår inom WTO den så kallade Doharundan, uppkallad efter
Qatars huvudstad Doha där rundan inleddes.
5.5.1

WTO:s internationella handelsramverk

Det finns två sorters avtal inom WTO, multilaterala och plurilaterala.
De plurilaterala handelsavtalen har endast vissa av WTO:s medlemmar ingått i, medan de multilaterala avtalen omfattar alla WTO:s
164 medlemsländer. De multilaterala avtalen kan i sin tur delas upp i
tre områden:
• Varuhandel, reglerat bland annat genom det allmänna tull- och
handelsavtalet, Gatt.
• Tjänstehandel, reglerat genom det allmänna tjänstehandelsavtalet,
Gats.
• Immaterialrätt, reglerat genom avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, Trips.
WTO:s grundläggande principer är:
• Mest gynnad nationsprincipen (MGN), vilket innebär att ett WTOland måste behandla alla WTO-länder på lika villkor, förutom för
u-länder som gynnas av en särskild behandling.
• Nationell behandling, dvs. importerade varor måste behandlas lika
förmånligt som motsvarande inhemska varor.
• Transparens vilket innebär att länder måste vara öppna och tydliga med lagar och regler som påverkar handeln.
WTO administrerar också ett tvistlösningssystem som är gemensamt för de olika avtalsområdena. En annan av WTO:s funktioner är
att granska medlemmarnas handelspolitik med regelbundna intervall. WTO samarbetar också med andra internationella organ för att
främja samstämmigheten i den globala ekonomiska politiken, och för
att främja utvecklingsländernas deltagande i världshandeln genom till
exempel tekniskt bistånd.
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Aid for Trade är ett initiativ från Världshandelsorganisationen
(WTO), såväl som ett policykoncept inom internationell ekonomisk
och handelsutveckling, som syftar till att hjälpa utvecklingsländer
och särskilt de minst utvecklade länderna att bygga handelskapacitet
och infrastruktur.
Den 8 juli 2014 inledde en grupp WTO-medlemmar plurilaterala
förhandlingar för inrättandet av Environmental Goods Agreement
(EGA) som syftar till att främja handeln med ett antal viktiga miljöprodukter, till exempel vindkraftverk och solpaneler. Sedan dess har
antalet deltagare ökat, med den nuvarande totalen som representerar
46 WTO-medlemmar. Förhandlingarna ligger för närvarande nere
till följd av handelskonflikten mellan USA och Kina.

5.6

Agenda 2030

Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess 17 globala mål för hållbar utveckling antogs vid FN:s toppmöte den 25 september 2015.34
Agendan förhandlades inom FN:s generalförsamling, där samtliga
FN:s medlemsstater ingår. Agenda 2030 är en handlingsplan för förändring till ett hållbart samhälle och välstånd för människorna inom
planetens gränser.35
Agendan med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna
för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala
och den miljömässiga.
Agendans Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna uppmanar till
att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna
och deras konsekvenser. Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning
och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står
inför i dag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande
av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa
och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kom34
35

FN Resolution A/RES/70/1.
Prop. 2019/20:188, Sveriges genomförande av Agenda 2030.
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mande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna.
Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av
naturkatastrofer.
Mål 13 har fem delmål:
• 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer (i alla länder).
• 13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering (på nationell nivå).
• 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.
(Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och
institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas
konsekvenser samt tidig varning.)
• 13.A Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar.
(Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i
Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort
gällande en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose
utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.)
• 13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad
planering och förvaltning (i de minst utvecklade länderna, med
särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen).

5.7

Klimatprocesser

Antalet rättsprocesser som rör klimatförändringarna har ökat runt
om i världen. Det saknas en exakt siffra på antalet rättsprocesser,
men det rör sig åtminstone om ett 1500-tal processer, i ett 30-tal län-
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der.36 I en artikel om klimatprocesser runt om i världen och i Sverige
beskrivs det så här.
Klimatprocesserna, men också själva insikten om klimatförändringarna
och formuleringen av ny klimatpolitik, utmanar etablerade rättsliga begrepp, bidrar till ny förståelse av dem och driver fram nya rättsliga idéer
och principer. Klimatjuridiken drivs på flera nivåer och skalor – globalt,
regionalt och lokalt – samtidigt. … Flera processer har fått stor uppmärksamhet, och har även drivits i syfte att få utrymme och uppmärksamhet
i media, medan andra är mer rutinmässiga.37
Klimatprocesserna drivs av miljö- och kampanjorganisationer, individer
och medborgargrupper, men också av företag, näringslivsorganisationer
och offentliga myndigheter på kommunal, regional och delstatsnivå. På
svarandesidan finns å ena sidan, regeringar och offentliga institutioner,
och å andra sidan företag, koncerner, industrier och investerare. Syftena
skiljer sig åt beroende på vem som är kärande och svarande. Processer
mot stater och myndigheter handlar i stor utsträckning om att öka ambitionerna för klimatåtgärder och att bättre verkställa befintlig lagstiftning. Processer mot företag syftar främst till att hålla dem ansvariga för
förluster och skador, att synliggöra klimatrisker och att inkludera klimatrisker i investeringar.38

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna, förkortat Europakonventionen, är
Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Konventionen
bygger på innehållet i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Konventionen är inkorporerad i svensk lag genom lagen om
den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.39
36

Databasen vid Sabin Center for Climate Change Law, vid Columbia University i New York,
hade i maj 2020 registrerat cirka 1 500 rättsfall som på något sätt har med klimat och klimatförändringar att göra, varav närmare 1 200 i USA; Sabin Center for Climate Change Law
https://climate.law.columbia.edu/ och http://climatecasechart.com/about/ (båda besökta 30 juni
2020). Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, vid London
School of Economics and Political Science, Sabin Center for Climate Change Law, University
of Leeds och Center for Climate Change Economics and Policy, Global Trends in Climate
Change Litigation: 2019 Snapshot, (London School of Economics and Political Science, London,
2019) anger drygt 1 300 rättsprocesser i 28 länder till sommaren 2019. UN Environment, The
Status of Climate Change Litigation: A Global Review (UN Environment, Nairobi, 2017),
som är några år äldre, anger mer än 884 processer, varav 654 i USA och övriga i 23 andra länder
och EU.
37
Ebbesson, Jonas, Klimatprocesser mot staten – runt om i världen och i Sverige, Juridisk tidskrift, 2020–21, s. 106.
38
Ebbesson, Jonas, Klimatprocesser mot staten – runt om i världen och i Sverige, Juridisk tidskrift, 2020–21, s. 110.
39
Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
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Den som anser att staten kränkt hens rättigheter enligt Europakonventionen ska i första hand vända sig till en nationell domstol
eller myndighet. När ett mål har prövats ända till den högsta instansen
kan den som klagar gå vidare till Europadomstolen.
Det har under senare år börjat prövas om Europakonventionen är
tillämplig på klimatförändringarna. En stiftelse, Urgenda, i Nederländerna ställde krav på att staten skulle minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört 1990 års utsläpp. Nederländernas
Högsta domstol slog 2019 fast att staten, genom att inte genomföra
tillräckligt ambitiösa utsläppsminskningar, bröt mot Europakonventionen (artikel 2, rätten till liv och artikel 8, rätten till respekt för
privat- och familjeliv). Domstolen beordrade att utsläppen skulle
minska med 25 procent.40
En annan process gäller miljöorganisationer som har stämt norska
staten för att den har öppnat upp ett nytt havsområde i Arktis, längre
norrut än tidigare, för oljeborrning. Organisationerna ansåg att öppnandet av det nya oljeområdet bröt mot Norges löften i Parisavtalet
och hänvisar bland annat till rapporter från klimatforskare som säger
att med tanke på den mängd olja som redan produceras kan inte oljan
från Arktis pumpas upp och förbrännas om målen ska klaras. Miljöorganisationerna förlorade i tingsrätten 2017, Lagmansrätten, motsvarande svenska hovrätten, 2019 och i Högsta domstolen 2021.41
Miljöorganisationerna har åberopat Europakonventionen och överklagat till Europadomstolen men där är målet ännu inte avgjort.42
Ytterligare exempel på klimatprocesser kan hämtas från hela världen.
I Storbritannien anklagade tre målsägande den brittiska regeringen
och olje- och gasmyndigheten OGA för olagliga subventioner till
olje- och gasindustrin genom bland annat skattelättnader. Aktivisterna menade att det brittiska stödet till olje- och gasindustrin under
2016–2020 inte var förenligt med landets juridiska plikt att nå nollutsläpp till 2050. De tre målsägandena förlorade i England and Wales
High Court (Administrative Court).43
40

https://www.nj.se/nyheter/kan-klimatprocesser-mot-stater-och-ekocid-hjalpa-klimatet,
hämtat 2021-09-08.
41
https://www.dn.se/varlden/unik-klimatrattegang-i-norge-om-oljeutvinning-i-arktis/,
hämtat 2022-02-25.
42
https://www.dn.se/varlden/norsk-oljeborrning-anmals-till-europadomstolen/,
hämtat 2022-01-25.
43
Neutral Citation Number: [2022] EWHC 75 (Admin), Case No: CO/1624/2021, IN THE
HIGH COURT OF JUSTICE OF ENGLAND AND WALES QUEEN'S BENCH DIVISION
ADMINISTRATIVE COURT, https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=
/ew/cases/EWHC/Admin/2022/75.html&query=(Cox), hämtat 2022-01-25.
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Energistadgefördraget

Energistadgefördraget44 är en internationell överenskommelse från
1994 vars syfte är att skapa ett multilateralt ramverk för gränsöverskridande samarbete i energiindustrin. I september 2021 hade fördraget 53 parter, bl.a. Sverige som godkände det 1997. Avtalet reglerar
kommersiella aspekter inom energisektorn, såsom handel, överföring,
investeringar och energieffektivitet.
Fördraget innehåller en investeringsskyddsklausul, som innebär
att energiföretag i vissa fall kan kräva stater på förlorade investeringar och framtida vinster. Det pågår förhandlingar om revidering
av energistadgefördraget och EU driver att investeringsskyddet ska
definieras snävare, så att stater ska ha rätt att lagstifta för att nå Parisavtalet. Från EU:s sida vill man också inrätta en permanent tvistelösningsnämnd för att möjliggöra större insyn.45

5.9

Londonprotokollet

Londonprotokollet är en internationell överenskommelse som förbjuder export av avfall för dumpning eller förbränning till havs. Utgångspunkten är att all form av dumpning, med vissa undantag, ska
vara förbjuden.
År 2009 antog parterna i protokollet en ändring om att transporten av koldioxid som ska lagras under havsbotten i en annan stat
är undantaget från exportförbudet. Sverige godkände ändringen 2020.
Två tredjedelar av protokollsparterna måste godkänna ändringen för
att den ska träda i kraft, och inklusive Sverige kommer sju av 53 parter
att ha godkänt ändringen. Sedan Londonprotokollets parter hösten
2019 enades om en provisorisk tillämpning av ändringen är det möjligt för länder att ingå bilaterala avtal för export av koldioxid avsedd
för lagring på havsbotten.
CCS (Carbon Capture and Storage) är den engelska förkortningen
för koldioxidavskiljning och lagring. CCS innebär att man avskiljer
koldioxiden från rökgaserna i en anläggning, t.ex. i tillverkningsindustri, och transporterar den till en permanent lagringsplats. När
koldioxidutsläpp från förbränning av biomassa avskiljs och lagras
44

Energy Charter Secretariat 2016, The International energy charter consolidated energy charter
treaty.
45
SOU 2021:48, I en värld som ställer om, betänkande av Utfasningsutredningen.
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kallas tekniken för bio-CCS. Till skillnad från fossilt-CCS på utsläpp
från fossila källor leder bio-CCS till minusutsläpp, dvs. ett upptag av
koldioxid från atmosfären.46

5.10

Ospar-konventionen

Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten,
Ospar-konventionen, beslutades 1992 genom en sammanslagning av
Oslokonventionen som reglerade dumpning från sjöfart och Pariskonventionen som reglerade landbaserade föroreningar. Ospar är den
regionala havsmiljökonventionen för att skydda miljön i Nordostatlanten. Där ingår Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt som
ett av fem förvaltningsområden. Enligt FN:s havsrättskonvention
har Ospar mandat att träffa juridiskt bindande överenskommelser
både inom och utanför nationell jurisdiktion.47
Konventionens parter är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike,
Irland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige,
Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och EU.
Ospar-konventionen trädde i kraft 1998. Den har fyra tillämpningsområden som pekas ut i fyra bilagor till konventionen. Dessa är:
– förebyggande och avveckling av föroreningar från landbaserade
källor,
– förebyggande och avveckling av föroreningar från dumpning eller
förbränning,
– förebyggande och avveckling av föroreningar från offshore-källor,
och
– utvärdering av den marina miljöns kvalitet.
År 1998 togs även beslut om en femte bilaga om biologisk mångfald
och ekosystemanstasen som breddade konventionens arbetsområde
utöver föroreningar.

46
47

www.regeringen.se, hämtat 2021-09-01.
Artikel 197, Havsrättskonventionen.
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År 2007 antog Ospar ändringar i konventionens bilagor för att
möjliggöra lagring av koldioxid i geologiska formationer under havsbotten och på så sätt minska de negativa effekterna av klimatförändringarna. 48
Slutmålet med lagring av koldioxid är att säkerställa permanent
inneslutning i geologiska formationer, på ett sätt som undviker betydande negativa konsekvenser för den marina miljön, människors hälsa
och andra legitima användare av havsområdet. Ospars havsområde
har olje- och gasinfrastruktur till havs, inklusive brunnar och rörledningar, som skulle kunna återanvändas för transport och lagring av
koldioxid.49
Ospars motsvarighet när det gäller havsmiljöarbete i Östersjön är
Helsingforskonventionen, Helcom. Helsingforskonventionen innehåller inget sådant undantag för geologisk lagring av koldioxid.
Londonprotokollet, OSPAR-konventionen, och Helsinborgskonventionen är relevanta för export och lagring av CO2.

5.11

FN:s och OECD:s arbete med hållbart
företagande

FN och OECD arbetar med att ta fram standarder och vägledande
principer för ett hållbart företagande, bland annat genom FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter, FN:s
Global Compact, FN:s Principles for Responsible Investment (PRI)
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

5.12

Det nordiska samarbetet

Det officiella nordiska samarbetet görs inom ramen för Nordiska
ministerrådet och Nordiska rådet och omfattar Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
Visionen inom samarbetet är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Nordiska ministerrådets handlings48

Osopar har antagit ett beslut (2007/2) om att säkerställa säker lagring av koldioxidströmmar
i geologiska formationer tillsammans med riktlinjer för riskbedömning och hantering av lagring
av koldioxidströmmar i geologiska formationer (Ospar-avtalet 2007–2012). Ospar har också
antagit ett beslut (2007/1) om förbud mot lagring av koldioxidströmmar i vattenpelaren eller
på havsbotten på grund av de potentiella negativa effekterna.
49
www.ospar.org/work-areas/oic/carbon-capture-and-storage, hämtat 2021-09-01.
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plan för Vision 2030 är godkänd av de nordiska samarbetsministrarna
och gäller för perioden 2021–2024.
Handlingsplanen innefattar social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet. Parisavtalet och Agenda 2030 visar vägen, och Norden
ska arbeta ännu ambitiösare och snabbare än övriga världen. När det
gäller miljön ska de nordiska länderna tillsammans främja en grön
omställning av samhället och arbeta för koldioxidneutralitet och en
hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.
Fram till 2024 ska Nordiska ministerrådet:
• stärka forskning och utveckling och främjande av lösningar som
stödjer koldioxidneutralitet och klimatanpassning, bland annat avseende transport-, bygg-, livsmedels- och energiområdet,
• bidra till att säkerställa biologisk mångfald och hållbart nyttjande
av Nordens natur och hav,
• främja cirkulär och biobaserad ekonomi, hållbar och konkurrenskraftig produktion, hållbara livsmedelssystem samt resurseffektiva och giftfria kretslopp i Norden,
• göra det mycket enklare och mer attraktivt för nordiska konsumenter att prioritera hälsosamma och miljö- och klimatvänliga val
med en gemensam satsning på hållbar konsumtion, och
• bidra till en positiv utveckling i det internationella miljö- och klimatsamarbetet, bland annat genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen.
Den strategiska prioriteringen Ett grönt Norden kopplar främst till
följande globala hållbarhetsmål under Agenda 2030.
– 6 Rent vatten och sanitet för alla
– 7 Hållbar energi för alla
– 11 Hållbara städer och samhällen
– 12 Hållbar konsumtion och produktion
– 13 Bekämpa klimatförändringarna
– 14 Hav och marina resurser
– 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
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Därutöver kopplar den strategiska målsättningen även till Parisavtalets målsättningar om bekämpande av klimatförändringen.
Ett grönt Norden innehåller fem delmål med en rad åtaganden
under varje delmål som de nordiska länderna ska arbeta för under
åren 2021–2024:
1. Nordiska ministerrådet ska stärka forskning och utveckling och
främjande av lösningar som stödjer koldioxidneutralitet och klimatanpassning, bland annat avseende transport-, bygg-, livsmedelsoch energiområdet. I detta arbete ska Nordiska ministerrådet:
• bidra med ökad kunskap och forskning om lösningar för att
bekämpa klimatförändringarna och underlätta en snabb övergång
till ett koldioxidneutralt Norden. Det berör bland annat grön omställning av transport-, energi-, bygg- och finanssektorn. En särskild forskningsinsats kommer att genomföras för att ta fram forskning om grön samhällsutveckling och hållbar omställning. Insatsen
innebär stärkt samarbete mellan flera politikområden.
• säkra att Norden till 2030 har världens mest konkurrenskraftiga,
hållbara, integrerade, innovativa och användarvänliga elmarknad.
• genomföra flera satsningar på klimatvänlig energiteknikutveckling, såsom utveckling av förnybara bränslen och koldioxidavskiljning, -användning och -lagring. Kunskap kommer att tas fram om
effektiva åtgärder för att reducera klimatpåverkan av utsläpp från
energisektorn med 90 procent.
• genomföra en ökad satsning för en hållbar och konkurrenskraftig
bygg- och bostadssektor som bidrar till mindre hälso-, miljö- och
klimatpåverkan.
• genomföra en stor satsning för att påskynda en grön omställning
av transportområdet, inklusive satsningar på fossilfria transporter.
Här ingår att stärka samarbetet på transportområdet mellan de
relevanta ministerierna i Norden.
• ta fram kunskap om hållbar klimatanpassad fysisk planering, bland
annat av infrastruktur och transportsystem. Här ingår även stärkt
nordiskt kommunsamarbete om grön stadsplanering och utveckling.
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• öka sitt utbildningssamarbete inom ramen för Nordplus, som är
Nordiska ministerrådets program för livslångt lärande. Programmet kommer 2021–2022 att ha som fokusområde att förbereda
elever, studenter och vuxna för en grönare framtid. Under perioden 2023–2024 kommer fokus att ligga på social hållbarhet.
2. Nordiska ministerrådet ska bidra till att säkerställa biologisk mångfald och hållbart nyttjande av Nordens natur och hav. I detta arbete ska Nordiska ministerrådet:
• bidra till att utveckla en mer hållbar förvaltning av naturresurser
på land och till havs för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Detta innebär bland annat att ta fram ökad kunskap om hur
vi skyddar, bevarar och återställer naturen.
• vidareutveckla naturbaserade lösningar för både biologisk mångfald och klimat. Detta innebär bland annat arbete med lösningar
som ökar och bevarar kolinlagring i mark och hav.
• öka insatserna för att utveckla livsmedels- och fodergrödor som
är tåligare mot extremväder och klimatförändringar. Arbetet bedrivs huvudsakligen på NordGen, Nordens gemensamma genbank och kunskapscenter för bevarande av växter, husdjur och
skog. NordGens frösamling används för forsknings- och utvecklingsprojekt i hela Norden, bland annat för att få fram nya proteinkällor.
• ta fram forskning om akvakultur, det vill säga odlad fisk och vattenlevande växter. Forskningen ska bland annat ge lösningar för en
mer hållbar fiskodling på land och till havs i de nordiska länderna.
3. Nordiska ministerrådet ska främja cirkulär och biobaserad ekonomi, hållbar och konkurrenskraftig produktion, hållbara livsmedelssystem samt resurseffektiva och giftfria kretslopp i Norden.
I detta arbete ska Nordiska ministerrådet:
• öka kunskapen om och främja omställningen till en mer cirkulär
ekonomi och giftfria kretslopp. Det innebär bland annat att genomföra insatser för att främja utbud och efterfrågan på lösningar för
cirkulär ekonomi, inte minst genom offentlig upphandling.

127

Internationella aktörer och regelverk i klimatarbetet

SOU 2022:15

• verka för att Norden ska bli ledande inom cirkulära, klimatneutrala och hållbara affärsmodeller för näringslivet. Syftet är att ta
fram åtgärder som påskyndar cirkulär ekonomi och koldioxidneutralitet, bland annat genom arbete med företagens rapportering
om socialt ansvar och gröna data.
• genomföra en satsning för att göra Norden ledande inom hållbar
mineralproduktion. Satsningen ska säkerställa metoder för hållbar, spårbar och klimatneutral utvinning av mineral.
• genomföra en insats om tillväxt och grön omställning på landsbygden. Fokus ligger på förmågan att hantera akuta kriser kopplade
till klimatförändringen. Det handlar om att klimatanpassa det nordiska jord- och skogsbruket samt fiske- och vattenbruket för att
göra dem mer motståndskraftiga mot extremväder.
• arbeta för att förebygga landbaserade utsläpp och minska plastavfall och mikroplaster i haven genom att stödja insatser för att
nå en minskad och bättre användning av plast i fiske, i havsnäringen
och på land. Detta görs bland annat genom att ta fram kunskapsunderlag och konkreta åtgärder om bekämpandet av plastavfall i
haven.
4. Nordiska ministerrådet ska göra det mycket enklare och mer
attraktivt för nordiska konsumenter att prioritera hälsosamma
och miljö- och klimatvänliga val med en gemensam satsning på
hållbar konsumtion. I detta arbete ska Nordiska ministerrådet:
• bidra till att underlätta och snabba på normaliseringen av hållbara
livsstilar i Norden. Detta genomförs genom ett tvärgående initiativ om hållbar livsstil med fokus på kunskapsunderlag, policyutveckling samt kommunikation om beteende- och kulturförändring.
• ta fram metoder för att utvärdera konsumtionens miljö- och klimateffekter. Detta ska stödja det nordiska arbetet med att ta fram
bättre lösningar för att minska konsumtionsbaserad miljö- och
klimatpåverkan.
• utveckla den nordiska miljömärkningen Svanen. Genom denna satsning ska nordiska invånare lättare kunna välja miljö- och klimatvänliga alternativ.
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• genomföra en satsning på utbildning om hållbar utveckling på alla
utbildningsnivåer. Satsningen ska stärka lärarnas roll i samhället
samt främja kunskap och färdigheter som bidrar till att barn och
ungdomar är rustade för att skapa morgondagens hållbarare samhälle.
• främja hälsosam och hållbar matkonsumtion, och innovation inom
den nordiska livsmedelssektorn. Det innebär bland annat fortsatt
arbete med initiativet Ny nordisk mat och att utveckla de nordiska näringsrekommendationerna. Arbetet ska även bidra till att
minska avfall genom en effektiv och enhetlig datummärkning i
hela Norden och genom att utveckla de nordiska näringsrekommendationerna.
• bidra till att skapa krav på ekodesign, det vill säga krav på att produkter ska vara energisnåla och kunna repareras och återanvändas
för att gynna en effektiv resursanvändning och energieffektivitet.
En informationskampanj ska genomföras om ny förbättrad energimärkning.
• främja gröna natur- och kulturupplevelser i Norden. Detta genomförs genom gröna konst-, kultur- och kulturarvssatsningar, utvecklande av attraktiva områden för friluftslivet och genom att understödja utvecklingen av hållbar kulturturism.
• bidra till debatter om hållbar utveckling och konsumentbeteenden i Norden och globalt. Här spelar de nordiska kulturinstitutionerna en central roll.
5. Nordiska ministerrådet ska bidra till en positiv utveckling i det
internationella miljö- och klimatsamarbetet, bland annat genom
att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen. I detta arbete
ska Nordiska ministerrådet:
• bidra till de nordiska ländernas arbete med internationella förhandlingar och aktivt verka för ett ambitiöst genomförande av
miljö- och klimatavtal. Norden kommer framför allt att verka för
en ambitiös första globala översyn av Parisavtalet. Norden vill
även agera internationellt pådrivande för globala avtal mot marin
plastnedskräpning och mikroplaster. Norden agerar också för att
driva på för att uppnå ett ambitiöst ramverk för biologisk mångfald och ett nytt avtal för kemikalier och avfall.
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• genomföra nordiska kultursatsningar internationellt för att synliggöra och marknadsföra nordisk konst och kultur. Här uppmärksammas särskilt nordiska modeller avseende bland annat hållbarhet, innovation och mobilitet.
• stödja samarbete med de baltiska länderna som bidrar till kunskap
om grön omställning inom ramen för samarbetsprogrammet för
utbildning och Nordplus.
• stötta det regionala och internationella samarbetet i Arktis och
Barentsregionen med fokus på samhällsutveckling, miljö- och klimatfrågor.50

5.13

Internationella initiativ för att snabba på
klimatomställningen

Det finns en rad ytterligare internationella initiativ för att minska
klimatpåverkan. Sverige ingår i följande internationella initiativ:51
• Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) är ett frivilligt initiativ som katalyserar åtgärder mot ett framgångsrikt genomförande av koldioxidpriser runt om i världen,
• Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform (FFFSR) är en informell
grupp av länder utanför G20 som arbetar för att bygga politisk
konsensus om vikten av reform av fossila bränslen.
• Powering Past Coal Alliance (PPCA) är en koalition av nationella
och subnationella regeringar, företag och organisationer som arbetar för att främja övergången från kolproduktion utan CCUS till
ren energi.
• Carbon Neutrality Coalition (CNC) samlar en grupp länder som
har kommit överens om att utveckla ambitiösa klimatstrategier
för att uppfylla Parisavtalets långsiktiga mål.
• Climate and Clean Air Coalition (CCAC) är ett frivilligt partnerskap mellan regeringar, mellanstatliga organisationer, företag,
vetenskapliga institutioner och civilsamhällesorganisationer som
50

Norden som världens mest hållbara och integrerade region, Handlingsplan 2021–2024, Publikation av Nordiska ministerrådet, 2020:707, utgiven den 14 december 2020.
51
Kommunikation med Miljödepartementet 2021-09-22.

130

SOU 2022:15

Internationella aktörer och regelverk i klimatarbetet

är engagerade i att skydda klimatet och förbättra luftkvaliteten
genom åtgärder för att minska kortlivade klimatföroreningar.
• Global Commission on the Economy and Climate (New Climate
Economy, NCE) är ett internationellt initiativ för att undersöka
hur länder kan uppnå ekonomisk tillväxt samtidigt som de hanterar riskerna med klimatförändringar.
• Under2 Coalition samlar regeringar (stater och regioner) som förbinder sig att hålla globala temperaturstegringar till långt under
2 grader med ansträngningar att nå 1,5 grader.
• 2050 Pathways-plattformen är ett initiativ för att stödja länder
som försöker utveckla långsiktiga, klimatresistenta och hållbara
utvecklingsvägar mot nettonollutsläpp.
• NDC Partnership är en global koalition av länder och institutioner som samarbetar för att driva transformativa klimatåtgärder
genom hållbar utveckling.
• Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, med en gemensam vision att vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.
• Leadership Group for Industry Transition (LeadIT) är en plattform för offentlig-privat samarbete när det gäller innovationsmöjligheter och ny teknik för industrins klimatomställning.
• Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) som är ett initiativ med
målet att mobilisera länder som har beslutat eller kommer att besluta om åtgärder för att hindra olje- och gasproduktion.
• Projektet Youth Task Force som ska bidra till ett meningsfullt deltagande för unga på global nivå inför och under Stockholm+50.

5.14

Klimatbistånd och internationella klimatinsatser

Genom klimatbiståndet stöttar Sverige utvecklingsländer i deras utveckling och deras genomförande av Parisavtalet. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i uppgift att stödja verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella
biståndet, som en del i genomförandet av Sveriges politik för global
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utveckling.52 För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska myndighetens verksamhet utgå från och genomsyras av bland annat ett
integrerat miljö- och klimatperspektiv.
Enligt regeringens policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete53 och humanitärt bistånd ska Sverige vara ett föregångsland i
att inkludera miljö- och klimataspekter inom utvecklingssamarbetet,
bland annat avseende utsläppsbegränsningar och klimatanpassning.
Miljö och klimat är huvud- eller delsyfte i 43 procent av det bilaterala biståndet.54 Inom det multilaterala biståndet har Sverige bidragit till minskade utsläpp av växthusgaser i partnerländerna bland annat
genom arbetet i den Gröna klimatfonden (GCF) och den Globala
miljöfonden (GEF).55
Biståndet ska i ökad utsträckning förebygga och hantera klimatförändringar. Sida ska öka klimatbiståndet för att bidra till en fördubbling av Sveriges klimatbistånd fram till 2025 jämfört med 2019.56
Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet bidrar till utveckling av internationellt samarbete för att uppnå utsläppsminskningar och stödjer klimatprojekt i låg- och medelinkomstländer. Totalt har projekten inom
programmet åstadkommit utsläppsminskningar motsvarande
30,3 miljoner ton verifierade koldioxidekvivalenter fram till årsskiftet 2020/2021.57
Energimyndigheten har även samarbeten under Kyotoprotokollet
för att göra det möjligt för länder med utsläppningsminskningsåtaganden att reducera koldioxidutsläpp i länder utan minskningsåtagande. Exempelvis pågår projekt i Thailand för vattenrening och
biogas som beräknas bidra med en utsläppsminskning motsvarande
cirka 55 000 ton koldioxid per år,58 och i Kenya för energieffektivi-

52

Förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.
53
Skr. 2016/17:60
54
Prop. 2021/22:01, utgiftsområde 7.
55
Prop. 2021/22:01, utgiftsområde 7.
56
Sidas regleringsbrev för 2022.
57
Energimyndigheten, Årsrapport 2020 för Sveriges program för internationella klimatinsatser,
2021:7.
58
www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/internationella-klimatinsatser/samarbetenkyotoprotokollet/cdm-och-ji/pagaende-projekt/thailand-maesod-wastewater-treatmentand-biogas/, hämtat 2022-01-27.
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sering som beräknas bidra med en utsläppsminskning på cirka
100 000 ton koldioxid per år.59

5.15

Miljömålsberedningens överväganden och förslag

5.15.1

Sverige ska stärka sitt arbete i relevanta internationella
sammanhang för att minska de globala utsläppen i linje
med 1,5-gradersmålet

Förslag:
• att Sverige – som enskilt land, genom olika koalitioner och
genom EU – ska arbeta för ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet och att samtliga parter i Parisavtalet i närtid ska skärpa
sina klimatbidrag i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
• att Sverige även fortsättningsvis ska bidra till klimatomställningen och ambitionshöjning i andra länder genom bl.a. sitt
klimatbistånd.
• att Sverige ska arbeta i relevanta förhandlingar och samarbeten,
inklusive genom EU, så att det internationella arbetet inom
bl.a. WTO, IMF, Världsbanken, IMO, Icao, Montrealprotokollet och övriga internationella organ ska vara i linje med
Parisavtalets 1,5-gradersmål.
• att Sverige ska fortsätta ingå i relevanta internationella initiativ
för att överföra teknik, exportera framgångsrika svenska institutionella kunskaper samt snabba på klimatomställningen i
andra länder, särskilt när det gäller att alla länder snarast ska
omfattas av ett pris på koldioxid, fasa ut fossila subventioner,
fasa ut fossila exportkrediter och fasa ut användning av fossila
bränslen.
Världen är inte på väg mot att uppnå Parisavtalets 1,5-gradersmål.
För att minska de globala samt Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, föreslår Miljömålsberedningen därför att Sverige ska arbeta
för ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet för att 1,5-graders59

www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/internationella-klimatinsatser/samarbetenkyotoprotokollet/cdm-och-ji/pagaende-projekt/mec-kenya-greening-the-agent-network/,
hämtat 2022-01-27.
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målet ska kunna nås. Det är av stor vikt att alla länder ska ta sitt
huvudansvar för att minska sina territoriella utsläpp i linje med 1,5 graders uppvärmning. När andra länder ställer om tillräckligt snabbt
främjar det både en samhällsekonomiskt effektiv klimatomställning
och en rättvis konkurrens mot Sverige och EU. Det innebär även att
Sverige, likt andra utvecklade länder, ska fortsätta bidra till klimatomställningen och ambitionshöjningar i andra länder genom bl.a. sitt
klimatbistånd.
Arbetet pågår inom olika internationella organisationer för att
anpassa handeln, de finansiella investeringarna samt internationellt
regelverk till Parisavtalet. Sverige bör vara aktivt i dessa sammanhang, särskilt när det gäller att påskynda WTO:s klimatagenda då det
är av särskild vikt både för att minska Sveriges konsumtionsbaserade
utsläpp och öka Sveriges möjligheter att göra klimatnytta utomlands
genom sin export. Det kan handla t.ex. om att göra handeln mer
rättvis med tanke på miljö- och klimatdumpning, att exportkrediter
till fossila bränslen ska fasas ut och att tullar på miljöteknik ska
sänkas (Environmental Goods Agreement). Det är även viktigt att
frihandel redan från början är inriktad på klimat och hållbarhet. Det
finns potential att inrikta WTO:s arbete med Aid for trade, riktad
till de minst utvecklade länderna i denna riktning, mot en klimatsmart
handel från början.
Miljömålsberedningen föreslår att Sverige ska arbeta i relevanta
förhandlingar och samarbeten så att det internationella arbetet ska
vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Inrättandet av klimatpriser och klimatklubbar bör främjas. Olika finansiella institutioner
såsom IMF och Världsbanken ska ställa om till fossilfria investeringar och fasa ut fossila subventioner. IMO:s och Icaos roller beskrivs i avsnitt 5.3 och 5.4. Montrealprotokollets Kigalitillägg förväntas vara en viktig åtgärd för att begränsa temperaturhöjningen
och genomförandet av tillägget behöver påskyndas.
Sverige ingår i ett antal viktiga internationella initiativ som syftar
till att påskynda klimatomställningen. Detta arbete är viktigt för att
Sverige ska kunna exportera sina kunskaper om hur bl.a. tillförlitlig
utsläppsstatistik, väl politiskt förankrade och långsiktiga klimatmål,
en klimatlag, klimatbeskattning, utfasning av fossila subventioner,
utfasning av fossila exportkrediter, effektiva kompletterande klimatstyrmedel samt industrifärdplaner kan implementeras i andra länder
så att klimatomställningen kan förenas med ökad konkurrenskraft,
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miljöhänsyn och välfärd. Sverige är också öppet för att ta till sig andra
länders föregångsexempel. Det svenska näringslivet har även möjlighet att bidra till en snabbare global klimatomställning genom överföring av teknik, innovationer och kunskaper, vilket Miljömålsberedningen bedömer ska fortsätta.
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EU och EU:s arbete för
att minska klimatpåverkan
från konsumtion

Enligt sitt tilläggsdirektiv ska Miljömålsberedningen redogöra för hur
existerande styrmedel och åtgärder styr mot minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.1 Utöver internationella mellanstatliga aktörer och nationellt beslutade styrmedel är Europeiska unionen
naturligtvis central för klimatarbetet i Sverige. I detta kapitel beskrivs
de viktigaste styrmedlen inom EU. Övriga EU-styrmedel som är
specifika för ett visst konsumtionsområde beskrivs i det kapitel som
behandlar konsumtionsområdet i fråga.

6.1

Grundläggande styrmedel med bäring
på klimatomställningen

6.1.1

EUF-fördraget

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller EUF-fördraget,2 reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena
för, avgränsningen av, och de närmare villkoren för utövandet av
unionens befogenheter. Enligt fördraget är energi och miljö samt
t.ex. den inre marknaden, jordbruk, konsumentskydd, transport och
transporteuropeiska nät, områden där EU och medlemsstaterna har
delade befogenheter (artikel 4.2), medan EU har exklusiv befogenhet inom t.ex. tullunionen, konkurrensreglerna, handelspolitiken samt
vissa internationella avtal (artikel 3.2). Medlemsländerna har även
exklusiv befogenhet över t.ex. skogsbruk som inte nämns i föredraget.
1

Dir. 2020:110, tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M2010:04) – strategi för minskad
klimatpåverkan från konsumtion.
2
C 326/49.
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EU har befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller
komplettera medlemsstaternas åtgärder inom bl.a. industri och utbildning (artikel 6). Miljöskyddskraven ska integreras i utformningen
och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i
syfte att främja en hållbar utveckling (artikel 11).
Unionens miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppnås
(artikel 191):
• Att bevara, skydda och förbättra miljön.
• Att skydda människors hälsa.
• Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.
• Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller
globala miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen
Unionens miljöpolitik ska bygga på
• Försiktighetsprincipen.
• Principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas.
• Principen att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan.
• Principen att förorenaren ska betala.
Handlingsutrymmet begränsas av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (artikel 69) samt kravet på enhällighet i rådet när det
gäller skattefrågor, fysisk planering, markanvändning, kvantitativ
vattenhushållning, val av energikällor och energiförsörjningsstrukturen (artikel 192.2). Enligt artikel 193 ska de skyddsåtgärder som
antas enligt artikel 192 inte hindra någon medlemsstat från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder. Sådana åtgärder måste
vara förenliga med fördragen. De ska anmälas till kommissionen. Fleråriga miljöhandlingsprogram sätter ramarna för framtida insatser på
alla miljöpolitikens områden (artikel 192.3). De ingår i horisontella
strategier och beaktas i internationella miljöförhandlingar.
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Särskilt om statsstödsreglerna
Av särskild relevans för klimatarbetet är att EUF-fördraget även reglerar statligt stöd (avsnitt 2 i EUF-fördraget), enligt vilket vissa
kriterier måste uppfyllas för att stöd ska räknas som statsstöd. Kommissionen ska, i samarbete med medlemsstaterna, fortlöpande granska
alla stödprogram som förekommer i dessa stater. Vissa undantag finns
dock t.ex. för vissa utpekade områden som definieras i t.ex. gruppundantagsförordningen, Important Projects of Common European
Interest (IPCEI), samt för stöd av mindre betydelse. Om en medlemsstat ger ett olagligt stöd kan kommissionen besluta att det
strider mot EU-rätten. Medlemsstaten ska då återkräva stödet från
stödmottagaren.
EU-kommissionen har t.ex. godkänt Sveriges ansökan om en tioårig skattebefrielse av icke livsmedelbaserad biogas och biogasol som
används för uppvärmning respektive motordrift.3 Däremot har
regeringen behövt ansöka ett flertal gånger om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel. Regeringen har
fått dessa ansökningar godkända men Sveriges ansökan gäller endast
ett år i taget,4 vilket inte ger stabila förutsättningar för biodrivmedelsbranschen att göra långsiktiga investeringar i ökad biodrivmedelsproduktion.
I december 2021 publicerade EU-kommissionen nya riktlinjer
för statligt stöd till miljöskydd och energi mot bakgrund av industristrategin, den digitala omställningen och den gröna given för att
bidra till att göra EU till världens första koldioxidneutrala, cirkulära
och utsläppsfria ekonomi senast 2050.
De nya riktlinjerna, som är tillämpliga från och med januari 2022,
ska göra det möjligt för medlemsstaterna att tillhandahålla det stöd
som krävs för att uppnå målen för den gröna given. Reglerna innebär
en anpassning till EU:s mål och mål i den europeiska gröna given och
till andra nyligen genomförda regeländringar på energi- och miljöområdet inklusive Fit for 55 och ska tillgodose klimatskyddets
ökade betydelse. De omfattar avsnitt om att vidga kategorierna för
investeringar och teknologi som medlemsstaterna får stödja för att
täcka all teknologi som behövs för att uppnå målen för den gröna
3

Regeringen, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/skattebefrielse-mojligfor-biogas-och-biogasol, hämtat 2021-09-08.
4
Regeringen, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/klart-med-fortsattskattebefrielse-for-flytande-biodrivmedel, hämtat 2021-09-08.
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given, energieffektivitetsåtgärder, stöd till ren rörlighet, infrastruktur, cirkulär ekonomi, minskning av föroreningar, skydd och återställande av den biologiska mångfalden samt åtgärder för att säkerställa en trygg energiförsörjning, på vissa villkor.5
Riktlinjerna kompletteras av EU:s allmänna gruppundantagsförordning6 som anger när medlemsstaterna kan ge stöd utan att först
notifiera kommissionen. Även förordningen revideras för närvarande
för att förenkla för gröna investeringar genom att vidga gruppundantagen och möjliggöra satsningar på bland annat vätgas, CCS,
resurseffektivitet och biodiversitet.7
6.1.2

EU:s budget 2021–2027

EU använder långtidsbudgetar, som också kallas fleråriga budgetramar. Långtidsbudgetarna ger en ram, med övergripande utgiftstak
för att anpassa utgifterna till EU:s politiska prioriteringar, göra EU:s
finanser mer förutsägbara för medfinansiärer och mottagare, säkra
EU:s budgetdisciplin och underlätta antagandet av EU:s årliga budget.
EU:s årliga budgetar upprättas inom de gränser som fastställs i
den fleråriga budgetramen. I den fleråriga budgetramen fastställs
utgiftstak för EU:s årliga utgifter för totala åtaganden under ett visst
år, totala betalningar under ett visst år samt betalningar och åtaganden inom vart och ett av EU:s utgiftsområden.
EU:s utgifter finansieras genom intäkter från olika inkomstkällor:
• egna medel
• överskott i EU:s inkomster – vad som kvarstår efter betalningar
från föregående år
• andra inkomstkällor: främst böter till företag som bryter mot
EU:s konkurrenslagar, återbetalningar och skatter på löner.
Merparten av EU:s inkomster består av EU:s egna medel. Det är t.ex.
tullar, mervärdesskatt och bidrag från medlemsländerna. Rådet beslutar om det maximala beloppet för egna medel och deras typer
5

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6982, hämtat 2022-01-05.
Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
7
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6982, hämtat 2022-01-05.
6
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samtidigt som man fattar beslut om utgiftstaken inom den fleråriga
budgetramen. När dessa medel har godkänts går de automatiskt till
EU:s budget utan att de nationella myndigheterna måste fatta ytterligare beslut.
Vissa länder får ersättningar – eller rabatter – i syfte att minska
skillnaden mellan vad de betalar in till EU:s budget och vad de får
från den.
Långtidsbudgeten omfattar sju utgiftsområden.
1. Inre marknaden, innovation och digitalisering
2. Sammanhållning, resiliens och världen
3. Naturresurser och miljö
4. Migration och gränsförvaltning
5. Säkerhet och försvar
6. Grannskapet och omvärlden
7. Europeisk offentlig förvaltning.
Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om ett tillfälligt återhämtningsinstrument, Next
Generation EU (NGEU). NGEU uppgår till 750 miljarder euro i
2018 års priser och ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska
och sociala skadorna till följd av covid-19-pandemin. Det ska också
bidra till att bygga ett EU som är mer miljövänligt, digitalt och resilient, samt bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.
Stödet ska betalas ut i form av lån och bidrag till EU-medlemsstaternas reformer och investeringar.
I december 2020 antog rådet förordningen om EU:s långtidsbudget för 2021–2027. Långtidsbudgeten är på 1 074,3 miljarder euro
i 2018 års priser. Tillsammans med NGEU på 750 miljarder euro ska
EU kunna tillhandahålla finansiering – 1,8 biljoner euro under de kommande åren – för att stödja återhämtningen från covid-19-pandemin
och EU:s långsiktiga prioriteringar inom olika politikområden.
För att Next Generation EU ska kunna genomföras måste EU:s
beslut om egna medel först godkännas i alla medlemsländer i enlighet med deras respektive konstitutionella krav. Den 31 maj 2021
meddelade rådet att alla 27 medlemsländer har anmält att de ratificerat beslutet om egna medel.
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I den förra periodens långtidsbudget 2014–2020 infördes en integrering av klimatåtgärder inom alla utgiftsområden. Målet var då att
20 procent av utgifterna inom alla utgiftsområden skulle gå till klimatrelaterade åtgärder och insatser. I långtidsbudgeten 2021–2017 har
denna ambition höjts till 30 procent.
I den årliga budgeten fastställs alla EU:s utgifter och inkomster
för ett år. Åtaganden och betalningar måste hållas inom de tak som
fastställs i den fleråriga budgetramen. I praktiken budgeteras de i
allmänhet lägre än taken i den fleråriga budgetramen för att skapa
handlingsutrymme vid oförutsedda behov.8
Sveriges förslag på nationell återhämtningsplan
till Next Generation EU
Den 28 maj skickade regeringen in sitt förslag till återhämtningsplan
till EU-kommissionen för att kunna ta del av medlen från NGEU.
Sveriges återhämtningsplan består av 30 olika åtgärder, och regeringens bedömning var att Sverige skulle kunna få ungefär 34 miljarder kronor i bidrag.
Åtgärderna är indelade i fem fokusområden som är:
• Grön återhämtning.
• Utbildning och omställning.
• Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning
och forskning.
• Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen
och säkerställa integriteten i det finansiella systemet.
• Investeringar för tillväxt och bostadsbyggande.
Inom de fem fokusområdena finns 30 planerade reformer och investeringar. EU-kommissionen kommer nu att bedöma den svenska
återhämtningsplanen för att därefter lämna in ett förslag till ministerrådet som sedan fattar ett formellt beslut. När beslutet är fattat

8

www.consilium.europa.eu/sv/policies/the-eu-budget/, hämtat 2021-09-07.
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väntar årsvisa uppföljningar till och med 2026 då EU-kommissionen
ska granska om återhämtningsplanens delmål och mål uppnåtts.9
6.1.3

EU:s gröna giv

I december 2019 presenterade EU-kommissionen meddelandet om
den europeiska gröna given.10 Syftet med den gröna given är att ställa
om EU:s politik till ett rättvist och välmående samhälle med en
modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med nettonollutsläpp 2050 och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen. Den ska också skydda, bevara och
förbättra EU:s naturkapital och skydda allmänhetens hälsa och
välbefinnande från miljörelaterade risker och effekter. Enligt meddelandet ska alla åtgärder och strategier på EU-nivå bidra till de mål
som sätts upp i den gröna given. En europeisk klimatpakt lanserades
för att involvera allmänheten och alla delar av samhället i klimatarbetet.
I december 2019 ställde sig Europeiska rådet bakom ett långsiktigt
klimatmål som innebär att EU ska nå klimatneutralitet senast 2050.11
I december 2020 ställde sig även Europeiska rådet bakom ett bindande
EU-mål med en inhemsk nettominskning senast 2030 på minst
55 procent av växthusgasutsläppen jämfört med 1990. Europeiska
rådet uppmanade även medlagstiftarna att låta detta nya mål återspeglas i förslaget till europeisk klimatlag och att snarast anta detta.12
Ett klimatmål om minus 55 procent till 2030 skulle enligt EUkommissionens konsekvensanalys13 placera EU:s klimatmål i linje med
Parisavtalets mål om att begränsa temperaturökningen till 2 grader och
göra ansträngningar för att begränsa den till 1,5 grader, medan utsläppsminskningar motsvarande cirka 65 procent skulle behövas
enligt Climate Action Tracker för att EU:s klimatmål ska vara i linje
med 1,5-gradersmålet.14

9

Sveriges återhämtningsplan, https://regeringen.se/49bfc1/contentassets/dad10f1743b64c78
a1c5b2d71f81a6eb/sveriges-aterhamtningsplan.pdf, hämtat 2021-09-29.
10
COM (2019) 640.
11
Europeiska rådets slutsatser 12–13 december 2019.
12
Europeiska rådets slutsatser 10–11 december 2020.
13
COM (2018) 773 A Clean planet for all.
14
Climate Action Tracker, https://climateactiontracker.org/countries/eu, hämtat 2021-09-05;
Climate Analytics 2020 – European Union 2030 emissions reduction target needs to be brought
into line with the Paris Agreement 1.5 °C limit.
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I december 2020 skickade EU-kommissionen ett uppdaterat klimatbidrag (Nationally Determined Contribution, NDC) till Parisavtalet, i linje med dessa mål.15
6.1.4

EU:s klimatlag

EU:s klimatlag beslutades i april 2021 för att göra 2050-målet om
klimatneutralitet rättsligt bindande. Samtidigt skärptes EU:s tidigare
klimatmål för 2030 från en minskning av utsläppen med 40 procent
jämfört med 1990 till en minskning av nettoutsläppen med minst
55 procent. Målen räknas baserade på nettoutsläppen, dvs. utsläpp
minus upptag av växthusgaser i stället för endast utsläpp som tidigare.
Tillsammans med ett separat förslag om att öka kolupptaget till
310 miljoner ton kan det innebära att även bruttoutsläppen ska minska
med 55 procent och att nettoutsläppen egentligen förväntas minska
med 57 procent.
Klimatlagen innehåller åtgärder för att följa resultaten och justera
åtgärder därefter, baserat på befintliga system som styrningsprocessen för medlemsländernas nationella energi- och klimatplaner,
regelbundna rapporter från Europeiska miljöbyrån och de senaste
vetenskapliga rönen om klimatförändringarna och deras effekter. Ett
europeiskt vetenskapligt klimatpolitiskt råd inrättas. Framstegen ska
ses över vart femte år, i linje med den globala översynen inom Parisavtalet. EU-kommissionen får även befogenheter att utfärda rekommendationer till medlemsländer vars åtgärder inte är förenliga med
klimatneutralitetsmålet, och det berörda landet måste ta hänsyn till
rekommendationerna eller förklara varför det inte gör det.
Att medlemsstaterna bidrar i tillräcklig mån till det övergripande
målet följs upp genom de nationella energi- och klimatplaner som
medlemsstaterna ska ta fram enligt EU:s styrningsförordning.16

15

EU-kommissionen 2020, Update of the NDC of the European Union and its Member
States – Submission by Germany and the European Commission on behalf of the European
Union and its member states.
16
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om
styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EU) 2018/1999.
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6.1.5
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Fit for 55

För att nå EU:s nya klimatmål lämnade EU-kommissionen i juli i år
förslag på en rad långtgående lagstiftningsförslag och strategier.
Nedan beskrivs EU:s mest betydelsefulla rättsakter ur klimatperspektiv samt hur EU-kommissionens föreslag inom ramen för Fit
for 55 skulle komma att ändra dessa rättsakter om de skulle genomföras.
I Fit for 55 föreslår EU-kommissionen:
• Skärpning av energi- och koldioxidprissättningen i EU.
• Skärpningar av de fem centrala EU-rättsakterna för klimatarbetet:
EU ETS-direktivet, ESR-förordningen, LULUCF-förordningen,
energieffektiviseringsdirektivet och förnybartdirektivet.
• Samt ökade möjlighet för EU att ställa krav och ge stöd för klimatomställningen.
6.1.6

EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS)

EU:s utsläppshandelssystem, European Union Emissions Trading
System (EU ETS) skapades 2005 för att främja att växthusgasutsläpp
minskar på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt. EU
ETS begränsar den mängd växthusgas som kan släppas ut från energiintensiv industri, kraftproducenter och, sedan 2012, flygbolag. EU
ETS sätter ett tak för den totala mängden tillåtna utsläpp per år, och
företagen får eller köper enskilda utsläppsrätter baserat på riktvärden. Utsläppstaket sänks med tiden så att mängden utsläpp gradvis
minskar.
EU ETS omfattar i dag cirka 10 500 anläggningar och flygoperatörer som tillsammans står för cirka 40 procent av EU:s växthusgasutsläpp. Handelssystemet är utformat för att minska utsläppen inom
EU ETS med 43 procent till 2030 jämfört med 2005.
Reglerna som styr utsläppshandelssystemet bygger på EU:s
handelsdirektiv (2003/87/EC). Direktivet har införts i Sverige genom
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen
(2004:1205) om handel med utsläppsrätter. Dessutom finns en rad
svenska föreskrifter på området samt flera EU-förordningar som
gäller som svensk lag.
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I mars 2018 reviderades EU ETS-lagstiftningen inför den fjärde
handelsperioden 2021–2030. Beslutet 2018 innebar bl.a. en högre
minskningstakt av utfärdade utsläppsrätter, ett nytt annulleringssystem av utsläppsrätter, det s.k. Swedish Proposal, skärpta riktmärken
för fri tilldelning och inrättande av en innovationsfond och en moderniseringsfond som finansieras av delar av auktionsintäkterna från EU
ETS. Förändringarna har bidragit till att stärka handelssystemets trovärdighet och till att höja priset på utsläppsrätter.
Inom ramen för Fit for 55 föreslog kommissionen i juni 2021
följande förändringar av EU ETS:17
• Nyutgivningen av utsläppsrätter (EUA) föreslås minska betydligt snabbare än hittills genom att den s.k. linjära reduktionsfaktorn som styr hur snabbt utgivningen trappas ned höjs från 2,2
till 4,2 procent av de genomsiktliga utsläppen 2008–2012. Därtill
föreslår kommissionen en engångsjustering av utsläppstaket. På
detta sätt kan utsläppen inom EU ETS uppnå utsläppsminskningar
på 61 procent till 2030 jämfört med 2005.
• Reglerna för den s.k. marknadsstabilitetsreserven (MSR), som
syftar till att balansera över- och underskott på marknaden, föreslås ändras så att avsättningen ska bli mer dynamisk och stegrande.
MSR föreslås även ändras så att också flyget omfattas.
• Gratistilldelningen till industrin begränsas på flera sätt. För sådan
produktion som berörs av förslaget om klimatrelaterade importavgifter (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), dvs.
cement, el, mineralgödsel, järn och stål samt aluminium, minskas
gratistilldelningen med start 2026 för att helt upphöra 2035.
• Flygets gratistilldelning föreslås avskaffas stegvis 2024–2027.
• Utsläpp från sjöfartens trafik mellan och i hamnar inom EES samt
halva utsläppen på sträckor till/från hamnar utanför EES föreslås
läggas till i EU ETS. År 2023 måste utsläppsrätter motsvarande
20 procent av utsläppen lämnas in och andelen höjs därefter stegvis till 100 procent 2026.
• Riktmärkesdefinitionerna och verksamhetsbeskrivningar föreslås
också bli mer teknikneutrala.
17

COM (2021) 551 slutlig, COM (2021) 552 slutlig, COM (2021) 571 slutlig.

146

SOU 2022:15

EU och EU:s arbete för att minska klimatpåverkan från konsumtion

• Kommissionen föreslår att annulleringen av utsläppsrätter från
MSR ska baseras på ett bestämt gränsvärde i stället för att utgå
från föregående års auktionsnivåer.
• Överföringen till MSR föreslås vara 24 procent av mängden utsläppsrätter i cirkulation, total number of allowances in circulation
(TNAC) per år i stället för 12 procent.
• Intaget till MSR föreslås när TNAC är mellan 833 och 1 096 miljoner ton.
• Reglerna för koldioxidinfångning och användning, Carbon Capture
Utilization and Storage (CCU), förtydligas så att koldioxid som
binds permanent på ett kemiskt sätt i en produkt kan räknas som
noll.
• 100 procent av intäkterna från ETS måste användas för klimatändamål.
• Innovationsfonden som Moderniseringsfonden föreslås få utökade
medel, och andelen av auktionstäkterna som medlemsstaterna ska
spendera på klimat- och energiåtgärder föreslås fördubblas. Innovationsfondens omfattning ska även breddas till att inkludera s.k.
klimatkontrakt (Carbon Contracts for Difference) samt åtgärder
för att minska utsläppen inom sjöfarten.
• Corsia föreslås implementeras endast för flyg till och från det
europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).18
Frågan om vattensängseffekt
Inom ramen för ett handelssystem med ett utsläppstak finns i teorin
en så kallad vattensängseffekt. Om utsläppen minskar (lägger sig på
vattensängen) på ett ställe, ökar utsläppen (buktar sängen) på ett annat
ställe. Utsläppens (vattensängens) totala volym förblir emellertid densamma. Kompletterande nationell styrning leder i teorin således till
en omfördelning av utsläppen – från anläggningar i länder med nationell
styrning till anläggningar i länder utan nationell styrning. Utsläppen
omfördelas också över tid – en effekt som förstärks på en marknad
med stora överskottet eller som EU ETS fall där överskottet sparas
18

COM (2021) 567 final.
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i en reserv och görs tillgängliga långt senare. Vattensängseffekten
och dess omfattning har varit omdebatterad av forskare. Bland annat
har det angivits att omfördelningen över tid delvis sätter vattensängseffekten ur spel då stora överskott kan leda till politiska beslut
som minskar antalet utsläppsrätter. Annulleringsmekanismen sätter
även delvis vattensängseffekten ur spel. Vattensängseffekten har
också angivits som skäl för att inte komplettera EU ETS med nationell styrning.19
Med nuvarande system annulleras alla utsläppsrätter i MSR som
överstiger föregående års mängd auktionerade utsläppsrätter. Eftersom auktioneringsnivån påverkas av flera andra faktorer föreslår kommissionen att i stället införa en fast gräns för hur många utsläppsrätter
som får finnas i MSR. Gränsen föreslås vara 400 miljoner, och alla
utsläppsrätter utöver denna nivå som finns i reserven vid ett årsskifte
kommer då automatiskt att annulleras. Den första annulleringen
kommer att inträffa vid årsskiftet 2023/2024 och väntas uppgå till
över två miljarder utsläppsrätter.
Med det nya förslaget sänks taket snabbare, så att sannolikheten
för att MSR- och annulleringssystemet används sjunker. Frågan om
vattensängseffekten blir därmed åter aktuell redan fr.o.m. 2024.
Enligt Naturvårdsverket kommer dock fortsatta annulleringar att
göras fram till 2027, vilket innebär att vattensängseffekten begränsas
fram till dess.20 Vattensängseffekten är dock fortfarande oklar då den
är beroende, utöver utkomsten från Fit for 55-förhandlingar, av bl.a.:
• Huruvida utsläppsminskningen inom EU ETS kommer att minska
snabbare än tilldelningen enligt Kommissionens förslag – till exempel på grund av nationella styrmedel (t.ex. då Tysklands nya klimatmål är att nå nettonollutsläpp till 2045) – eller genom snabbare
teknikutveckling eller mer radikala beteendeförändringar.
• Huruvida utsläppen minskar samtidigt som MSR överstiger gränsen
för annulleringen.
• I vilken grad olika indirekta effekter spelar roll, t.ex. när det gäller
omfördelningen av utsläpp över tid.

19

Naturvårdsverket 2018, Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan, rapport 6879.
Naturvårdsverket 2021, Engångsänkning av utsläppstaket och skärpning av den linjära reduktionsfaktorn.
20
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Förslag på gränsjusteringsmekanism för koldioxid
(CBAM)

Klimattullar har studerats sedan 1970-talet, men det har gjorts
väldigt få försök i världen att praktiskt genomföra dem. Detta beror
på den tekniska komplexiteten som dessa mekanismer förknippas
med, det oklara rättsläget gentemot världshandelsorganisationen
(WTO) samt risken för repressalier från handelspartners.
Klimattullar kallas nu för gränsjusteringsmekanism för koldioxid,
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) då de kan utformas
antingen som en tull, en skatt, en reglering eller en konsumtionsavgift.
CBAM handlar om att sätta samma koldioxidpris på de importerade
produkterna som EU:s produkter betalar genom EU ETS.
I EU-kommissionens meddelande om den europeiska gröna
given21 angavs att om skillnaderna i ambitionsnivå i världen kvarstår,
samtidigt som EU ökar sina klimatambitioner, avsåg EU-kommissionen föreslå en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen,
ibland kallad för klimattullar, i vissa sektorer för att minska risken
för koldioxidläckage. Detta ska säkerställa att importpriserna bättre
återspeglar produkternas kolinnehåll. Denna åtgärd var tänkt att
utformas så att den överensstämmer med WTO:s regler och EU:s
övriga internationella åtaganden och som ett alternativ till de åtgärder som inriktas på risken för koldioxidläckage i EU:s utsläppshandelssystem, framför allt den fria tilldelningen av utsläppsrätter.
EU-kommissionen lade därmed, inom ramen för Fit for 55, fram
ett förslag om att CBAM ska införas 2023, med en treårig introduktionsperiod. Mekanismen föreslås sedan gradvis införas fullt ut
under en tioårsperiod, med start 2026. Syftet är att minska risken för
koldioxidläckage och därmed ersätta framför allt den fria tilldelningen av utsläppsrätter för de sektorer som omfattas av förslaget.
I takt med att CBAM gradvis höjs under perioden 2026–2035 kommer gratistilldelningen av utsläppsrätter att minska för de sektorer
inom EU ETS som omfattas av CBAM. De sektorer som föreslås
omfattas är cement, el, mineralgödsel, järn och stål samt aluminium.
Mekanismen föreslås komplettera EU:s utsläppshandelssystem
genom att tillämpa en liknande prissättning när det gäller import av
vissa varor till EU från tredje land. Avgiften tas ut i förhållande till
de beräknade utsläppen av växthusgaser från produktionen i tredje
21

COM (2019) 640.
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land och proportionellt till skillnaden mellan föregående veckans
utsläppspris inom EU ETS, justerat med andel auktionering inom
motsvarande sektorn, och ursprungsländernas prissättning på koldioxidutsläpp. Om de faktiska utsläppen inte kan bestämmas på ett
adekvat sätt, ska utsläppen i stället bestämmas i enlighet med de
10 procent mest koldioxidintensiva anläggningarna inom EU ETS.
Kommissionen föreslog även att det införs certifikat, deklarationer
och ett ackrediteringssystem för kontroller.
Något exportstöd för företag som omfattas av utsläppshandeln
föreslås inte. Inte heller någon differentiering mellan olika producentländer, t.ex. undantag för utvecklingsländer. Endast koldioxidprissättning, och inte t.ex. tekniska normer, ska kunna räknas som
en åtgärd i exportlandet.
Intäkterna från CBAM kommer, i linje med det interinstitutionella
avtalet om budget och egna medel,22 att betraktas som nya egna
medel i EU:s budget, för att kunna finansiera det stora ekonomiska
stimulanspaketet som EU har beslutat om med anledning av covid19pandemin.
Enligt beräkningar från organisationen Ember kommer mekanismen att omfatta cirka 260 miljoner ton koldioxid från EU:s import
och 47 procent av den fria tilldelningen till industrin inom EU.
Kostnaderna för CBAM kommer främst att betalas av europeiska
konsumenter i form av högre priser varmed importörer får igen
kostnaderna tack vare högre priser på den europeiska marknaden.
Importerade varor från Ryssland kommer ha relativt hög CBAMkostnad medan avgiften för varor från USA blir knappt märkbara.23
Det finns bl.a. en risk för ”reshuffling”, dvs. att importländer till
EU omfördelar sina resurser så att varor som exporteras till EU är
mindre koldioxidintensiva, medan de som säljs till andra länder är
mer koldioxidintensiva.
CBAM som påtryckningsmedel och frågan om klimatklubbar
Även om syftet med CBAM är att hantera risken för koldioxidläckage, har detta styrmedel potential dels att minska EU:s klimatavtryck från import, dels att användas som ett påtryckningsmedel
22

Europeiska rådet 2020, Extra möte i Europeiska rådet (17,18,19,20,21 juli 2020) – Slutsatser.
Sandbag, E3G och Energy Foundation, A storm in a cup – Impacts and geopolitical risks of
the European carbon border adjustment mechanism.
23
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för att andra länder ska sätta ett pris på koldioxid, möjligtvis med
hjälp av bildandet av s.k. klimatklubbar.24
Globalt sett täcks i dag endast cirka 22 procent av koldioxidutsläppen av en skatt eller utsläppshandelssystem.25 Samtidigt subventionerades utvinning, produktion och konsumtion av fossila
bränslen i många länder med cirka 300 miljarder dollar 2019.26 Att
införa en CBAM kan därmed påskynda omställningen till att fler
länder fasar ut sina fossila subventioner och inför ett koldioxidpris.
Ryssland, som förväntas drabbas mest av en möjlig CBAM, har
t.ex. inlett en utredning om en nationell klimatskatt.27
6.1.8

Ansvarsfördelningsförordningen (ESR) och förslag
till ett nytt utsläppshandelssystem

ESR reglerar utsläppen från byggnader, avfallshantering, transporter, småskalig industri samt koldioxidutsläpp från jordbruket.
Under den nuvarande förordningen ska utsläppen i dessa sektorer
minska med 30 procent 2021–2030 jämfört med 2005. Utsläppsutrymmet fördelas i nationellt bindande mål fördelade utifrån BNP
per capita och hänsyn till kostnadseffektiviteten i ett spann mellan
noll och minus 40 procent. Sverige har tillsammans med Luxemburg
det skarpaste utsläppsmålet om minus 40 procent.
Det nya förslaget28 från EU-kommissionen inom ramen för Fit
for 55 innebär att ESR-utsläppen 2030 ska vara minst 40 procent
lägre än 2005, jämfört med nuvarande mål på minus 30 procent. För
Sverige föreslås minskningsmålet 2030 höjas från minus 40 till minus
50 procent jämfört med 2005, vilket motsvarar minus 54,5 procent
jämfört med 1990. Enligt Sveriges nuvarande nationella klimatmål
bör utsläppen inom ESR minska med minst 63 procent senast 2030
jämfört med 1990, varav högst 8 procentenheter kan komma från
s.k. kompletterande åtgärder, vilket innebär att Sverige har redan nu
mer ambitiösa nationella klimatmål än de som ingår i Kommissionens
förslag. De befintliga flexibiliteterna föreslås lämnas oförändrade.
24

Falkner et al. 2021, Climate clubs: politically feasible and desirable?
Världsbanken 2020, State and Trends of Carbon Pricing 2020.
26
IEA, Fossil Fuel Subsidies Database.
27
Nasdaq, https://www.nasdaq.com/articles/russia-considering-own-carbon-tax-as-eu-preparesone-vedomosti-2021-09-23, hämtat 2021-09-27.
28
COM (2021) 555 final.
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Borttagning av utsläppsenheter
Historiskt har Sverige tagit bort sitt överskott av utsläppsenheter
Annual Emission Allocation (AEA) inom EU:s ansvarsfördelningsbeslut, Effort Sharing Decision (ESD). Annulleringarna innebär att
utsläppsenheterna inte kan sparas till framtida år eller säljas vidare
till andra EU-medlemmar, vilket innebär att EU:s totala utsläppsutrymme inom ESR minskade lika mycket som Sverige överträffade
sitt mål enligt ESD. Sveriges annulleringar av överskott innebar därmed en ambitionshöjning för EU. AEA-enheterna kan endast handlas
bilateralt mellan medlemsstater. Regeringen har bedömt att det hittills endast har genomförts enstaka transaktioner av AEA och att
priset ofta sätts som en del av en större överenskommelse mellan
länderna. Mot bakgrund av detta samt avsaknaden av ett marknadspris har regeringen bedömt att det inte går att ange något ekonomiskt värde för det svenska överskottet av AEA.29
Ett nytt utsläppshandelssystem för byggnader och fordon
Kommissionen understryker svårigheterna att inom EU minska
utsläppen inom sektorerna vägtransporter och byggnader, bl.a. för
att det i sektorerna saknas en enhetlig prissättning för växthusgasutsläpp inom EU. Ett helt nytt och separat utsläppshandelssystem
för utsläpp från vägtransporter och uppvärmning föreslås därmed införas 2026.30 De aktörer som berörs föreslås bli drivmedels- och
värmeleverantörer. En särskild typ av utsläppsrätter, som inte kan utnyttjas i det nuvarande EU ETS, föreslås auktioneras ut. Ingen gratis
tilldelning föreslås erbjudas. I linje med ansvarsfördelningsförordningen (ESR) ska utgivningen 2030 motsvara en minskning av de
berörda utsläppen med 43 procent relativt 2005. Samtidigt föreslås sektorerna omfattas av ESR även i fortsättningen. Det innebär att sektorernas omställningstryck behöver utgå från ländernas åtaganden inom
ESR och att handelssystemet behöver kompletteras med nationell styrning. Kommissionen planerar att undersöka möjligheten att slå ihop de
befintliga EU ETS med detta nya utsläppshandelssystem senast 2031.
Av auktionsintäkterna föreslås 75 procent fördelas till medlemsstaterna och 25 procent till en ny, föreslagen social klimatfond,
29
30

Skriftlig fråga 2019/20:1022 av Betty Malmberg (M) – Skrotade utsläppsrätter.
COM (2021) 551 final.

152

SOU 2022:15

EU och EU:s arbete för att minska klimatpåverkan från konsumtion

Social Climate Fund (SCF).31 Ur fonden ska medlemsstaterna kunna
söka 50-procentig medfinansiering för att begränsa de negativa
sociala effekter den nya utsläppshandeln befaras orsaka inledningsvis
såsom energisanering av hus, solpaneler, laddinfrastruktur m.m., men
också direkta kontantstöd.
6.1.9

LULUCF-förordningen och EU:s skogsstrategi

LULUCF står för land-use, land use change and forestry. LULUCFförordningen32 syftar till att ge incitament dels till åtgärder som bevarar
och förstärker upptaget av kol i skog och mark, dels till åtgärder som
ökar kolinlagring i långlivade träprodukter. Sektorn ger varje år upphov till såväl utsläpp som upptag av växthusgaser och förknippas
med större osäkerhet än de övriga sektorerna. LULUCF-förordningen innebär att växthusgaser från denna sektor inkluderas som en
separat del av EU:s klimatramverk till 2030, men med vissa kopplingar
till ESR-sektorn. LULUCF-sektorn föreslås dock kunna bidra fullt ut
till EU:s mål om att minska nettoutsläppen med 55 procent till 2030.
Regelverket innebär också att en förändrad kolbalans till följd av
biomassaproduktion för exempelvis bioenergi och biodrivmedel får
en viss reglering i EU. Åtagandet innebär att varje enskild medlemsstats bokförda nettoupptag inte ska minska.
Inom ramen för Fit-for-55-paket har kommissionen föreslagit att
LULUCF-sektorn som helhet ska omfattas av klimatmålet om att
minska nettoutsläppen med minst 55 procent till 2030. Kommissionen vill därmed stärka LULUCF-sektorns bidrag till den ökade
övergripande klimatambitionen under den andra åtagandeperioden,
2026–2030. Under denna period föreslår Kommissionen att bindande
krav om ökat nettoupptag, baserat på rapporterade nettoutsläpp ska
införas på medlemsstatsnivå, i stället för särskilda bokföringsregler
per medlemsland som i första åtagandeperioden. En sådan övergång
skulle kunna resultera i en mer transparent bokföring och vara mer i
linje med bokföringsregler inom ESR-sektorn. Sammantaget ska
medlemsländernas krav bidra till att EU uppnår ett nettoupptag på
310 miljoner ton 2030. Enligt fördelningen ska Sverige ha en sänka på
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47,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2030, vilket är en stor ökning
jämfört med nuvarande nettoupptag på 35,5 miljoner ton 2019.
För perioden 2031–2035 har kommissionen föreslagit att LULUCFsektorn och jordbrukssektorn ska hanteras inom en EU-gemensam
utvidgad marksektor. Målet är att EU 2035 inte ska ha några nettoutsläpp inom denna utvidgade marksektor. Därefter ska sektorn
generera ett nettoupptag.
Kommissionen har även föreslagit en ny EU:s skogsstrategi för
203033 som bygger på EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 och
EU:s klimatlag. EU:s förslag om en skogsstrategi fastställer en vision
och konkreta åtgärder för att förbättra kvantiteten och kvaliteten av
EU:s skogar och stärka deras skydd, restaurering och motståndskraft, framför allt mot klimatförändringarnas effekter. Förslaget tar
avstamp i att skogar bidrar till en mängd olika funktioner. Kommissionen efterlyser en mer optimal användning av träråvaror i enlighet
med kaskadprincipen vilket innebär att prioritera användningsområden som kan ersätta deras fossilbaserade motsvarigheter, med särskilt
fokus på långlivade trävaror. Kommissionen vill även säkerställa hållbar användning av träbaserade resurser för bioenergi. Kommissionen
avser skydda EU:s sista kvarvarande gamla skogar, s.k. primary eller
old-growth forests, säkerställa skogsrestaurering och förstärkt hållbar
skogsvård samt ge ekonomiska incitament för skogsägare och förvaltare för att förbättra kvantiteten och kvaliteten på EU-skogar. Till
exempel kommer Kommissionen att ta fram kolinlagringscertifikat,
inom ramen för ”carbon framing initiative” som först annonserades
i EU:s Farm to Fork Strategy, som skulle kunna användas framöver
för att ersätta bönder som tillämpar klimatvänliga metoder. Kommissionen har även som mål att plantera 3 miljarder träd till 2030.
Som en del av översynen av byggproduktförordningen kommer
kommissionen att fastställa en standard för att kvantifiera klimatfördelarna med träbyggnadsprodukter och andra byggmaterial.
I december 2021 lade EU-kommissionen fram ett meddelande om
hållbara kolcykler.34 Syftet var bland annat att åstadkomma 42 miljoner ton upptag till 2030 genom att olika aktörer frivilligt ska kunna
köpa verifierade negativa utsläppskrediter (s.k. carbon farming) samt
genom att finansiera investeringar i tekniker såsom bio-CCS för att
åstadkomma 5 miljoner ton permanenta negativa utsläpp 2030.
33
34
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EU:s handelspolitik

Handelspolitiken är ett område där EU har exklusiv behörighet,
vilket omfattar tullsatser, tull- och handelsavtal som rör handel med
varor och tjänster, kommersiella aspekter av immateriella rättigheter, utländska direktinvesteringar, enhetlig liberalisering, exportpolitik och åtgärder för att skydda handel t.ex. vid dumpning eller
subventioner.35 Det innebär att det är EU och inte medlemsstaterna
som lagstiftar om handelsfrågor och ingår internationella handelsavtal. Om avtalet omfattar områden med delad behörighet kan rådet
ingå avtalet först efter det att det ratificerats av samtliga medlemsstater.
Genom att agera tillsammans med en röst på den globala arenan,
snarare än med många olika handelsstrategier, får EU en stark ställning när det gäller global handel.
Europeiska unionen vill att handeln med tredjeländer ska vara rättvis och bedrivas på lika villkor. Därför har EU de senaste åren reformerat sina handelsrelaterade regler i grunden. Berörda huvudområden
är utländska direktinvesteringar, antidumpning och handelspolitiska
skyddsinstrument. Tanken bakom EU:s nya lagstiftningsinitiativ är
att skydda EU:s producenter och företag från vissa potentiellt skadliga handelsmetoder som utländska enheter använder sig av.
6.2.1

EU:s förslag på en ny handelsstrategi

Den 18 februari 2021 lade EU-kommissionen fram sin nya handelsstrategi för de kommande åren.36 Handelsstrategin återspeglar begreppet ”öppen strategisk autonomi” och bygger på EU: s öppenhet
att bidra till den ekonomiska återhämtningen genom att stödja den
gröna och digitala omställningen. Strategin innehåller ett förnyat
fokus på att stärka multilateralism och reformera globala handelsregler för att säkerställa att de är rättvisa och hållbara. Den nya
handelspolitiken innehåller sex förslag:
• Reformera WTO inklusive när det gäller att ta hänsyn till ekologisk hållbarhet.

35
36

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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• Stödja den gröna omställningen och främja ansvarsfulla och hållbara värdekedjor inklusive för att inom WTO och bilateralt
liberalisera handeln med utvalda klimatsmarta varor och tjänster,
för att ha grönare handelsstöd inom WTO samt för att införa
hållbarhetskapitel, Parisavtalet som ett ”väsentligt element” och
på sikt ett nytt kapitel om hållbara livsmedelssystem i EU:s bilaterala avtal. Slutsatser från handels- och investeringsavtal med
G20-länder bör även enligt Kommissionens förslag baseras på en
gemensam ambition att uppnå klimatneutralitet så snart som
möjligt och i linje med rekommendationerna från IPCC. EU
kommer unilateralt att arbeta för klimattullar. EU kommer även
att lägga fram lagstiftning om avskogning och skogsförstöring
samt förslag om hållbart företagande, inklusive obligatorisk s.k.
”due diligence” om miljö, mänskliga rättigheter och arbetstagare.
• Främja den digitala övergången och handeln med tjänster.
• Stärka EU:s inverkan på standardiseringsarbetet, i synnerhet i förhållande till den gröna och digitala omställningen, samt utveckla
ett närmare transatlantiskt partnerskap om grön och digital omställning.
• Fördjupa EU:s relationer med grannländer och Afrika, inklusive
genom att driva hållbara investeringsavtal med Afrika och södra
grannskapet.
• Stärka EU:s fokus på att genomföra och tillämpa handelsavtal och
säkerställa lika villkor för EU-företag.
6.2.2

Hållbarhetskapitel i EU:s handelsavtal

Eftersom Sverige är ett av EU:s medlemsländer sluter Sverige inte
några egna frihandelsavtal. Det är EU som förhandlar fram frihandelsavtal för alla medlemsländers räkning. EU har frihandelsavtal
med bland annat Japan, Kanada, Mercosur-länderna, Moldavien,
Storbritannien, Sydkorea och Vietnam. Förhandlingar har pausats
när det gäller avtal med t.ex. USA.
Handeln mellan världens länder regleras i första hand av Världshandelsorganisationen, WTO:s, regelverk. Ibland sluts frihandelsavtal mellan länder för att ytterligare underlätta handeln länderna
emellan. Det handlar bland annat om att minska eller ta bort tullar
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för varor som kommer från frihandelsområdet. Förutom tullar omfattar frihandelsavtal även frågor som tjänster, investeringar och
offentlig upphandling. Dessutom innehåller de moderna frihandelsavtalen också regler för hur avtalet ska bidra till en hållbar utveckling
i de inblandade länderna. De kan till exempel reglera miljöfrågor,
hälsoaspekter, arbetsvillkor. Det går att förhandla fram handelsavtal
inom WTO. Det är dock en tidskrävande process och därför sluter
många länder egna frihandelsavtal.
I de frihandelsavtal som EU sluter med andra länder finns ett
kapitel som speciellt behandlar hållbarhetsfrågor. Hållbarhetskapitlen
i handelsavtal ska ge förutsättningar för att handeln mellan parterna
är hållbar. De ska underlätta för avtalsländerna att samarbeta om
miljöarbete och skapa sunda arbetsförhållanden och sociala villkor.
Detta ska ge förutsättningar för en inkluderande tillväxt som bidrar
till en global hållbar utveckling.
Hållbarhetskapitlen ska inte skapa nya skyldigheter eller åtaganden. Den ska stödja genomförandet av parternas befintliga internationella åtaganden på områden som är av betydelse för handeln
mellan parterna, till exempel arbets- och miljöområdet. Bestämmelserna hänvisar därför till befintliga åtaganden som partnerna redan
har anslutit sig till. Det gäller främst den internationella arbetsorganisationens ILO:s regelverk och de multilaterala miljöavtalen, Multilateral Environmental Agreements (Mea), såsom Klimatkonventionen, Kyotoprotokollet och Parisavtalet. En part kan alltså inte tvinga
den andra att ha samma skyddsnivåer som det egna landet. Däremot
måste alltid exporterande företag följa de regler som gäller i partnerlandet där de vill sälja sina varor eller tjänster.
I EU:s hållbarhetskapitel lovar partnerländerna att:37
• respektera och tillämpa multinationella avtal som gäller skydd för
arbetsvillkor och miljö
• främja handel och investeringar som bidrar till en hållbar utveckling, såsom handel med varor och tjänster som är bra för miljön,
till exempel solceller och delar till vindturbiner
• främja företagens tillämpning av de internationella principerna
för hållbart företagande (CSR) och användning av frivilliga standardiserings- och certifieringssystem med hållbarhetssyfte
37

Kommerskollegium, https://www.kommerskollegium.se/om-handel/hallbarhandel/hallbarhetskapitel-i-frihandelsavtal, hämtat 2021-08-30.
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• säkerställa att åtagandena i hållbarhetskapitel genomförs, genom
att inrätta institutioner och inkludera civilsamhället
• bygga ett system för att lösa tvister genom diskussioner mellan
partnerländerna, konsultationer med nationella och internationella
organisationer samt involverandet av en fristående expertpanel
• samarbeta och identifiera specifika åtaganden som är relevanta för
handeln mellan avtalsparterna.
Bestämmelserna i ett hållbarhetskapitel är bindande men frågan avgörs inte i avtalets allmänna tvistlösningssystem. Man använder heller
inte sanktioner, som till exempel tullhöjningar, för att kompensera
för ett avtalsbrott i hållbarhetskapitlet. I stället skapar parterna ett
särskilt system som är anpassat för att lösa tvister på hållbarhetsområdet. Det kan vara genom diskussioner mellan partnerländerna,
konsultationer med nationella och internationella organisationer
eller att involvera en fristående expertpanel, som avgör om bestämmelserna i hållbarhetskapitlet har fullgjorts. Om inte, tar expertpanelen
fram en åtgärdsplan som specificerar vad parten behöver göra för att
uppfylla det man lovat i frihandelsavtalet.
6.2.3

EU:s antidumpningstullar

Antidumpningstullar och utjämningstullar är handelspolitiska åtgärder
som ska skydda EU:s företag mot dumpade priser. Antidumpningstull är när exportören säljer sin vara för ett lägre pris än på hemmamarknaden. Utjämningstull är när ett land ger exportören en exportsubvention för att sälja sin vara. Av relevans för klimat är följande:
• Under perioden 2013–2018 har antidumpningstullar på 27,3 till
64,9 procent och utjämningstullar på 3,5 till 11,5 procent varit
i kraft för import av solcellsmoduler samt solceller från Kina.
Den 4 september 2019 återgick tullar till tidigare 2,7 procent.38

38

Kommerskollegium, https://www.kommerskollegium.se/om-oss/nyheter/2018/eusskyddstullar-pa-solceller-tas-bort, hämtat 2021-09-08.
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• Den 19 juli 2018 beslutade EU-kommissionen om att införa provisoriska antidumpningstullar på elcyklar som importeras till EU
från Kina. Tullarna ligger nu på mellan 21,8 och 83,6 procent.39
6.2.4

EU:s investeringsavtal med Kina

EU har inte något frihandelsavtal med Kina. Det är Världshandelsorganisationens regelverk som gäller för handeln mellan EU och
Kina. Den 30 december 2020 kom däremot EU och Kina fram till en
principiell överenskommelse om att teckna ett investeringsavtal.
Sammanlagt har direktinvesteringar från EU till Kina uppgått till
mer än 140 miljarder euro de senaste 20 åren. Under samma tidsperiod har Kina investerat ungefär 120 miljarder euro i EU. Innan
avtalet kan träda i kraft måste det dock granskas juridiskt, översättas
samt godkännas av Kina, EU:s parlament och Europeiska unionens
råd. När investeringsavtalet träder i kraft förväntas det innebära förbättrade möjligheter att investera inom tillverkningsindustri (fordon,
telekom och sjukvårdsutrustning) och tjänstesektorer (datortjänster,
finansiella tjänster och molntjänster). I avtalet förbinder sig Kina att
vara transparent när det gäller statsstöd, att statsägda företag inte ska
diskriminera utländska företag, samt att inte tvinga utländska företag
att lämna ifrån sig teknologi (påtvingad teknologiöverföring).40 Avtalet innehåller också åtaganden om miljö och klimat, bland annat
för ett effektivt genomförande av Parisavtalet.41 Den 20 maj 2021
röstade dock Europaparlamentet mot en ratificering, med krav på att
Kina lyfter sina sanktioner mot EU innan ett avtal kan skrivas på.42
6.2.5

Utrikesdeklarationen 2021

I regeringens utrikesdeklaration 2021 tydliggjordes att bl.a. klimatoch miljöinvesteringar kan hjälpa att trygga Sverige samt bidra till
fred, säkerhet och utveckling och demokrati globalt. Det erkändes
39

Kommerskollegium, https://www.kommerskollegium.se/om-oss/nyheter/2018/provisoriskaantidumpningstullar-for-elcyklar-infors, hämtat 2021-09-08.
40
Kommerskollegium, https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/eushandelsavtal/kina, hämtat 2021-09-01.
41
EU-kommissionen, 2020, Key elements of the EU-China Comprehensive Agreement on
Investment.
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EU Parlament, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/mepsrefuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place, hämtat 2021-09-01.
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att Sverige och EU ser globala utmaningar som vi bara kan hantera
tillsammans med Kina, inklusive klimat och en rättvis frihandel. Det
annonserades även att Sverige kommer fortsätta visa ledarskap
genom vår egen omställning till ett fossilfritt samhälle och genom
Sveriges klimatdiplomati.43
6.2.6

Regeringens aviseringar i klimathandlingsplanen
i frågor om handel

I regeringens klimathandlingsplan44 förklarades att reformarbetet
för att genomföra Parisavtalet bör intensifieras och att 1,5-gradersmålet måste nås. Handel är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling
och Sverige bör verka för att handeln ska kunna bidra till ett effektivt
användande av globala resurser. Sverige bör vara pådrivande i rollen
att visa på möjligheterna att förena klimatåtgärder med ekonomisk
utveckling. Sverige bör verka för att kopplingen mellan Parisavtalet
och handeln stärks, så att exempelvis handels- och investeringsavtal
samt EU:s unilaterala handelspreferenser för utvecklingsländer inom
ramen för det allmänna preferenssystemet (GSP+) kan vara ett
instrument för att uppfylla Parisavtalets mål. Sverige stödjer att EU
ska stärka och främja genomförandet av Parisavtalet och uppmanar
därför kommissionen att utföra en analys i det avseendet, inklusive
av möjligheten att inkorporera Parisavtalet som en väsentlig klausul
i samarbetsavtal inklusive frihandelsavtal med tredje part. Sverige
bör fortsatt verka för att handelsavtal särskilt ska belysa klimataspekter och Parisavtalets genomförande och att dessa får en framträdande roll i frihandelsavtal.
Sverige avser att fortsatt driva på för att generellt avskaffa tullar
och handelshinder, inklusive för klimatvänliga varor, tjänster och
teknik, i EU:s handelsavtal så att dessa kan bidra till att öka takten i
klimatomställningen.
OECD:s analysarbete om handelsaspekter av cirkulär ekonomi
har en viktig roll för att förstärka synergier mellan handel och klimat
och detta arbete bör stödjas.
Sverige bör driva på för att de internationella och europeiska regelverken för bl.a. exportkrediter och annan offentlig handelsfinansiering
43

Regeringen 2021, Regeringens deklaration vid 2021 års utrikespolitiska debatt i riksdagen
onsdagen den 24 februari 2021.
44
Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.
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bidrar till hållbarhet och uppfyllandet av Parisavtalet. Export av grön
och klimatsmart teknik kan, utöver att bidra till minskade klimatutsläpp, bidra till att stärka svensk konkurrenskraft. Regeringen gav
därför Exportkreditnämnden i uppdrag att tillsammans med Svensk
Exportkredit AB se över hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet ska bidra till tydlig omställning och kraftigt
minskade utsläpp av växthusgaser. Uppdraget skulle beskriva hur förslagen påverkar svenska företags konkurrenskraft, risken för koldioxidläckage och den långsiktiga påverkan på de globala utsläppen. Verksamheten och kreditgivningen behöver anpassas för att vara i linje
med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende. Detta görs
bl.a. genom att senast 2022 upphöra med de svenska exportkrediterna
till investeringar för prospektering och utvinning av fossila bränslen.
I redovisningen av uppdraget lämnades åtta förslag på hur det
svenska och internationella exportfinansieringssystemet kan bidra
till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser, bl.a.
att ännu större vikt ska läggas vid att utgå från Parisavtalets 1,5gradersmål och exempelvis beakta inlåsningseffekter och omställningsplaner i exportaffärer till verksamhet med omfattande växthusgasutsläpp, samt att pröva möjligheten att ställa ut garantier från
Exportkreditnämnden för miljö- och klimatinvesteringar i Sverige med
koppling till export.45

6.3

Övriga rättsakter med en viktig påverkan
för klimatomställningen

6.3.1

Governanceförordningen

För att hjälpa EU att nå sina klimat- och energimål 2030, fastställer
förordningen om styrning av energiunionen, också kallat styrningsförordningen eller governanceförordningen,46 gemensamma regler
för planering, rapportering och övervakning. Förordningen säkerställer också att EU: s planering och rapportering synkroniseras med
45

Exportkreditnämnden, Ett exportfinansieringssystem som bidrar till klimatomställningen,
dnr D20/03463, Återrapportering av regeringsuppdrag, dnr UD2020/03704/FH.
46
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om
styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EU) 2018/1999.

161

EU och EU:s arbete för att minska klimatpåverkan från konsumtion

SOU 2022:15

ambitionscyklerna enligt Parisavtalet. Enligt styrningsförordningen
ska EU:s medlemsländer vart femte år ta fram integrerade nationella
energi- och klimatplaner med nationella långsiktiga strategier för
minskning av växthusgasutsläppen. Förordningen innehåller de nödvändiga elementen för att följa upp framstegen i genomförandet av t.ex.
ESR- och LULUCF-förordningar samt rapporteringen till UNFCCC
och Parisavtalet.
6.3.2

Energiskattedirektivet

Energiskattedirektivet47 reglerar medlemsstaternas beskattning av
bränslen till uppvärmning, motordrift samt el. I direktivet fastställs
EU:s regler för skatter när det gäller elektricitet, alla motorbränslen
och de flesta bränslen för uppvärmning. Syftet är att säkerställa att
EU:s inre marknad för energi fungerar smidigt och att undvika alla
de störningar av handeln och konkurrensen som kan bli följden av
stora skillnader i ländernas skattesystem. Reglerna ska bidra till bredare
mål, som att gå över till en konkurrenskraftig, koldioxidsnål och
energieffektiv ekonomi.
Det nuvarande direktivet är från 2003. Enligt kommissionen är det
nuvarande energiskattedirektivet föråldrat och återspeglar inte t.ex.
EU:s klimatmål. Kommissionen lade därför fram ett förslag, inom
ramen för Fit for 55,48 som föreslås börja tillämpas den 1 januari 2023
och innebär att
• Skattebasen breddas genom att fler bränslen beskattas och många
undantag i det nuvarande direktivet tas bort, t.ex. vissa biobränslen och torv.
• El och bränsle för flygningar inom EU, förutom renodlad flygfrakt, och sjöfart inklusive fiske inom EU ska beskattas.
• Många undantag och möjligheter till nationella skattenedsättningar föreslås tas bort, medan nya undantag föreslås införas när
det kan motiveras av exempelvis energieffektivisering, miljöskydd
eller sociala överväganden.

47

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet.
48
COM (2021) 563 final.
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• Minimiskattenivåerna föreslås utgå från energiinnehåll i stället för
volym.
• Skatt på järnvägstrafik, viss lokaltrafik, jordbruk, trädgårdsodling,
skogsbruk, fiske och energiintensiv verksamhet får fortsatt sättas
på minimiskattenivån.
• I syfte att upprätthålla minimiskattenivåernas realvärde föreslås
en årlig indexjustering.
• Medlemsstaterna får ha högre skatt än minimiskattenivån så länge
de för varje användningsområde följer förhållandet mellan bränslenas skattenivåer som anges i direktivet. El föreslås alltid beskattas på samma nivå som de lägst beskattade bränslena.
• Kommissionen föreslår inte någon koldioxidskattekomponent i
energiskattedirektivet.
6.3.3

Förnybartdirektivet, bränslekvalitetsdirektivet
och direktivet om utbyggnad av infrastrukturen
för alternativa bränslen

Förnybartdirektivet49 bidrar till utvecklingen av förnybar energi inom
EU:s alla sektorer. Det fastställer gemensamma principer och regler
för att avlägsna hinder, stimulera investeringar och driva kostnadsminskningar inom teknik för förnybar energi och ger medborgare,
konsumenter och företag möjlighet att delta i ren energiomvandling.
Utöver detta sätter bränslekvalitetsdirektivet50 hållbarhetskriterier
och kräver en minskning av växthusgasintensiteten för transportbränslen med minst 6 procent till 2020.
Direktivet fastställer ett bindande mål för förnybar energi för EU
för 2030 på minst 32 procent samt på 14 procent för transportsektorn,
med en avisering om eventuell skärpning 2023, och innehåller åtgärder
inom olika sektorer. Direktivet fastställer även kriterier för att säkerställa hållbarhet för bioenergi, genom krav på växthusgasminskning
49

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.
50
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring av
direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och införande av
ett system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets direktiv
1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar,
och om upphävande av direktiv 93/12/EEG.

163

EU och EU:s arbete för att minska klimatpåverkan från konsumtion

SOU 2022:15

och krav på vilken mark som råvaran odlas på, band annat med
hänsyn till biologisk mångfald och kolinlagring. I Sverige genomförs
förnybartdirektivet i denna del genom lagen om hållbarhetskriterier
för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen).51
Inom ramen för Fit for 55 har EU-kommissionen föreslagit att
EU:s förnybartmål 2030 höjs från 32 procent till 40 procent, med
sektorsmål för transport, värme, byggnader och industri. Sektorsmålet för transporter föreslås slopas då det i stället föreslås införas
en reduktionsplikt på minus 13 procent jämfört med standardvärdet
för fossila drivmedel till 2030. Kommissionen föreslog också åtgärder för att främja vätgas i transport- och industrisektorerna, samt
åtgärder för att främja energisystemintegration och ökat samarbete
mellan medlemsstaterna om produktion av förnybar energi. Förslaget
innehåller också skärpta hållbarhetskrav och ökad rapportering för
bioenergi.
Kommissionen föreslog även en översyn av direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen52 för att vägfordon, fartyg och flygplan som använder alternativa drivmedel
enkelt ska kunna användas inom hela EU. Förslaget innehåller bland
annat bindande mål för medlemsstaterna när det gäller utbyggnad av
publik laddinfrastruktur längs vägnätet.
6.3.4

Energieffektiviseringsdirektivet

Syftet med energieffektiviseringsdirektivet53 är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. Direktivet
innehåller bestämmelser för att undanröja hinder för effektivitet i
tillförsel och användning av energi. Det består även av åtgärder inom
samtliga delar av energisystemet – från energiomvandling via transmission och distribution till slutlig användning, dock inte i transportsystemet.
Den senaste revideringen av direktivet beslutades i december
2018.54 Revideringarna innehåller bland annat:
51

Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad
av infrastrukturen för alternativa bränslen.
53
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av
direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.
54
(EU) 2018/2002.
52
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• Ett nytt mål för energieffektivisering på 32,5 procent till 2030
jämfört med ett referensscenario till 2030, vilket motsvarar maximalt 1 128 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) i primärenergi.
• Krav på medlemsländerna att genomföra årliga besparingar på
0,8 procent.
• Individuell mätning och kostnadsfördelning för värme, kyla och
varmvatten för hushållsbruk.
Direktivet har implementerats i svensk rättsordning bland annat
genom lagen om energikartläggning i stora företag,55 lagen om energimätning i byggnader56 och lagen om att företag ska göra kostnadsnyttoanalyser när de bygger nya anläggningar.57
Inom ramen för Fit for 55 föreslog EU-kommissionen att höja
ambitionsnivån till 39 procent jämfört med ett referensscenario,
vilket motsvarar maximalt 1 023 Mtoe i primärenergi. Kommissionen föreslog att principen om ”energieffektivisering först” ska få
en rättslig grund. EU-kommissionen föreslog en första definition på
EU-nivå av energifattigdom, liksom ett mål för medlemsstaterna att
minska den slutliga energiförbrukningen med 1,5 procent per år
2024–2030, nästan dubbelt så mycket som det nuvarande målet. Den
offentliga sektorn behöver åstadkomma en årlig renoveringstakt om
minst 3 procent samt och dessa renoveringar ska uppnå energikraven
för nära nollenergibyggnad (kostnadsoptimal nivå och i linje med
energiklass C i Sverige).
6.3.5

Förordningen om koldioxidutsläpp från lätta fordon

Förordningen om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för
nya personbilar och för nya lätta nyttofordon innehåller bestämmelser om krav för koldioxidutsläppen från lätta fordon58 och fastställer bindande utsläppsmål på varje fordonstillverkares fordonsflotta
på EU-marknaden. Den tillverkare som överskrider sitt bindande
utsläppsmål måste betala böter. Syftet är att minska utsläppen från nya
55

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.
Lagen (2014:267) om energimätning i byggnader.
57
Lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.
58
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011.
56
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lätta fordon respektive lätta bussar/lastbilar, enligt mätmetoden
WLTP, till följande nivåer jämfört med 2021:
• Personbilar: 15 procent minskning till 2025 och 37,5 procent
minskning till 2030.
• Lätta nyttofordon: 15 procent minskning till 2025 och 31 procent minskning till 2030.
Kommissionen föreslår, inom ramen för Fit for 55, en skärpning av de
befintliga EU-målen för 2030 till 55 procents reduktion för personbilar och till 50 procents reduktion för lätta nyttofordon samt ett nytt
EU-mål som innebär nollutsläppskrav för nya lätta fordon från 2035.
Tunga fordon59 med en fordonsvikt över 7,5 ton kommer att
minska sina utsläpp med 15 procent 2025 och med 30 procent 2029,
jämfört med 2019–2020.
6.3.6

Ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen

Ekodesigndirektivet60 sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv,
vilket innebär att mer specifika krav sätts i produktförordningar. Där
regleras också när kraven börjar gälla och hur mätningar och kontroll
ska gå till. Direktivet syftar till att sätta minimikrav på energiprestanda
hos produkter. Ekodesigndirektivet ska förbättra produkters miljöprestanda under hela livscykeln. Ekodesignkraven fungerar som ett
golv för att förbjuda och ta bort de allra sämsta produkterna på
marknaden, sett ur ett energiperspektiv. Ekodesigndirektivet ställer
även krav på funktion exempelvis buller, att en tvättmaskin tvättar
rent etc. Kraven tas fram genom en livscykelanalys. Ekodesigndirektivet omfattar sedan 2009 även produkter som inte själva använder
energi, men som har en påverkan på den totala energianvändningen.
Det kan exempelvis vara fönster på ett hus eller däcken på en bil.
Fordon är undantagna ur både ekodesign- och energimärkningsdirektiven då de omfattas av separata koldioxidkrav. Ekodesigndirektivet är
implementerat i Sverige genom lagen om ekodesign.61
59
60
61

(EU) 2019/1242.
2009/125/EG.
Lagen (2008:112) om ekodesign.
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Energimärkningsförordningen62 syftar till att synliggöra olika
produkters energianvändning och underlättar för konsumenter som
vill göra energismarta val. Energimärkningen graderar en apparats
energiförbrukning på en skala från A till G. Märkningen gör det lätt
att jämföra olika modeller och fabrikat och visar även andra viktiga
egenskaper som bildstorlek på tv-apparater, volym på kylar och frysar
samt kapacitet för tvättmaskiner och diskmaskiner. Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är
gemensam för EU-länderna. Begagnade produkter eller transportmedel för personer eller varor omfattas inte. EU-kommissionen gör
urvalet av vilka produkter som ska energimärkas utifrån produktgruppens besparingspotential och för varje utvald produktgrupp tar
man fram en specifik produktförordning. I produktförordningen
beskrivs de olika kraven och när de börjar gälla. Det finns även krav
på information vid marknadsföring och vid försäljning via internet.
6.3.7

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi

I mars 2020 presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för
cirkulär ekonomi,63 som omfattar följande åtgärder:
• Kommissionen kommer att ta fram ett nytt regelverk om hållbara
produkter, inklusive för att göra ekodesignramen tillämplig på ett
så brett spektrum av produkter som möjligt och se till att den
bidrar till cirkularitet.
• Kommissionen föreslår en översyn av EU:s konsumentlagstiftning
för att säkerställa att konsumenterna får tillförlitlig och relevant
information om produkter på försäljningsstället, bland annat om
deras livslängd och om tillgången till reparationstjänster, reservdelar och reparationsmanualer. Kommissionen kommer också att
överväga att ytterligare stärka konsumentskyddet mot grönmålning och planerat åldrande, genom att fastställa minimikrav för
hållbarhetsmärkning och för informationsverktyg. Utöver detta
kommer kommissionen att arbeta för att införa en ny ”rätt till
reparation”, med prioritet till elektronik och IKT.

62
63

(EU) 2017/1369.
COM (2020) 98 final.
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• Kommissionen föreslår en översyn av industriutsläppsdirektivet
(IED), där man i samband med översynen kommer att bedöma
alternativ för att ytterligare främja cirkularitet i industriprocesser.
Kommissionen lyfter även genomförandet av handlingsplanen
för bioekonomi som ska stödja en hållbar och cirkulär biobaserad
sektor.
• Kommissionen kommer att arbeta med analys, utveckling av
modelleringsverktyg och även med att stärka rollen för cirkularitet i framtida översyner av energi- och klimatplaner och andra
relevanta klimatpolitiska åtgärder.
• Särskilda åtgärder kommer att genomföras för elektronik och IKT,
batterier och fordon, förpackningar, plast, textilier, byggande och
byggnader samt livsmedel vatten och näringsämnen.
Kommissionen vill även halvera det kommunala avfallet till 2030,
och ska därför genomföra en översyn av EU:s nuvarande lagstiftning
om avfall. Handlingsplanen fastställer även nya mål för att minska
förpackningsavfall samt införandet av obligatoriska krav på samtliga
förpackningar som släpps ut på EU:s marknad. Målet är att samtliga
förpackningar på EU:s marknad ska kunna återanvändas eller materialåtervinnas på ett ekonomiskt lönsamt sätt senast 2030. Vidare
utstakar kommissionen världsomspännande ambitioner och föreslår
en global allians för den cirkulära ekonomin. Detta för att förverkliga, samt samverka med, de globala målen för hållbar utveckling till
2030. Kommissionen vill också integrera målen för en cirkulär ekonomi med EU:s frihandelsavtal och externa finansieringsinstrument.
6.3.8

Mervärdesskattedirektivet

Mervärdesskattedirektivet64 är basen för hur mervärdesskatt regleras
inom EU. Liksom andra EU-direktiv implementeras det i medlemsländernas nationella lagstiftning och tolkas därefter även av nationella
domstolar och EU-domstolen för att forma den praxis som gäller på
området.

64

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.
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Mervärdesskattedirektivet reglerar vad som ska beskattas, var transaktionerna ska anses ha ägt rum, när transaktionerna ska anses ha ägt
rum, hur beskattningen ska gå till och vem som ansvarar för inbetalningen av skatten.
Tanken med ett gemensamt mervärdesskattesystem är bland annat
att undvika snedvridningar av konkurrensen på grund av olikformiga
regler i medlemsstaterna och att främja den inre marknaden.
En annan anledning till en harmoniserad mervärdesskatt är dess
funktion när det gäller EU-avgiften. En del av medlemsstaternas avgift till EU (egna medel) baseras på mervärdesskattebaserna i respektive medlemsstat.65 För att undvika konkurrenssnedvridning och att
den inre marknaden påverkas negativt är det viktigt att medlemsstaterna tillämpar mervärdesskattereglerna på ett enhetligt sätt. Eftersom undantagen från skatteplikt begränsar skattebasen och därmed
även underlaget för beräkning av medlemsstaternas EU-avgifter, gör
även rättviseskäl det viktigt att undantagen tolkas på ett enhetligt
sätt. Om en medlemsstat tillämpar en undantagsbestämmelse alltför
generöst skulle det kunna innebära att den medlemsstatens EUavgift beräknas på ett för lågt belopp.
Huvudregeln är att mervärdesskatt ska tas ut på alla varor och
tjänster. Det finns vissa undantag från skatteplikten, till exempel av
hänsyn till allmänintresset men även bland annat för vissa finansiella
tjänster, viss import och export samt bunkring och tankning av
fartyg som används på öppna havet och bunkring och tankning av
luftfartyg i internationell trafik.66
Principen om det gemensamma systemet för mervärdesskatt innebär enligt Artikel 1 p. 2 i direktivet, tillämpning på varor och tjänster
av en allmän skatt på konsumtion som är exakt proportionell mot
priset på varorna och tjänsterna, oavsett antalet transaktioner som
äger rum under produktions- och distributionsprocessen före det
led där skatt tas ut.
På varje transaktion ska mervärdesskatt, beräknad på varornas
eller tjänsternas pris enligt den skattesats som är tillämplig på sådana
varor eller tjänster, vara utkrävbar efter avdrag av det mervärdesskattebelopp som burits direkt av de olika kostnadskomponenter
som utgör priset.
65

Bestämmelser om fastställande av mervärdesskattebasen finns i rådets förordning (EEG/
Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av
egna medel som härrör från mervärdesskatt.
66
Avdelning IX kapitel 2–10 i mervärdesskattedirektivet.
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Det gemensamma systemet för mervärdesskatt ska tillämpas till
och med detaljhandelsledet.
Det innebär förenklat att alla företagande led inblandade i en
tjänst eller vara innan slutkonsumenten får göra avdrag för in- och
utgående mervärdesskatt. Skatten betalas slutligen av den privatperson som konsumerar köpet.
I avdelning VIII, kapitel 2 regleras antal tillåtna skattesatser. Medlemsstaterna ska tillämpa en normalskattesats som enligt Art. 97 inte
ska vara lägre än 15 procent. Enligt Art. 98 får medlemsstaterna
tillämpa en eller två reducerade skattesatser på varor och tjänster i
särskilt angivna kategorier enligt bilaga III. Totalt får medlemsstaterna alltså använda tre skattesatser vilket Sverige har valt att göra.
I bilaga III listas 21 kategorier där reducerad skattesats är tillåten.
Det gäller bland annat kategorier där utsläppen är stora som livsmedel,
persontransporter, reparation och renovering av privatbostäder,
restaurang och catering. Det gäller även många typer av tjänster där
utsläppsnivån normalt inte är så hög, till exempel bibliotek, tillträde till
föreställningar och kulturella evenemang, fönsterputsning och städning i privata hushåll, mindre reparationer, hemtjänster och frisörer.
Mervärdesskattedirektivet är implementerat i svensk lagstiftning
genom bl.a. mervärdesskattelagen.67
Kommissionens förslag på revidering av mervärdesskattedirektivet
Den 18 januari 2018 presenterade kommissionen ett förslag om ändring av reglerna om skattesatser i mervärdesskattedirektivet.68 Förslaget innebär att bilaga III till mervärdesskattedirektivet som innehåller de varor och tjänster på vilka medlemsstaterna får tillämpa
reducerade skattesatser, dvs. en s.k. positiv lista, ersätts med en bilaga
med varor och tjänster på vilka det inte är tillåtet att tillämpa reducerade skattesatser, dvs. en s.k. negativ lista. Det ska enligt förslaget
inte vara tillåtet att tillämpa reducerade skattesatser på bl.a. alkoholhaltiga drycker, mobiltelefoner, spel, bränsle, vapen, tobaksprodukter, vitvaror eller hemelektronik. Det ska inte heller vara möjligt
att ha reducerade skattesatser på försäljning, hyra eller reparation av
transportmedel, med undantag för bl.a. cyklar. Förslaget innehåller
67
68

Mervärdesskattelagen (1994:200).
COM (2018) 20.
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även en bestämmelse enligt vilken medlemsstaterna måste säkerställa
att den sammanvägda genomsnittliga skattesatsen vid alla tidpunkter
överstiger 12 procent.
6.3.9

F-gasförordningen

Som del av EU:s åtaganden inom Montrealprotokollet omfattas
Sverige av bindande krav på att minska användning och produktion av
ozonnedbrytande ämnen. Flera av de ozonuttunnande ämnen som
begränsats är även potenta växthusgaser. Genom ett tillägg till
Montrealprotokollet, det så kallade Kigalitillägget, införs en bindande
reglering av utsläpp av fluorerade kolväten, främst HFC, som ingår
i gruppen f-gaser. F-gaser är kemikalier som har stark påverkan på
växthuseffekten. För att särskilt begränsa utsläppen av växthusgaser
finns det särskilda EU-regler inom ramen för f-gasförordningen.69
Syftet med f-gasförordningen är att minska utsläpp av växthusgaser
från f-gaser med två tredjedelar fram till 2030, genom att sätta ett
kvotsystem på EU-import, förbud mot vissa f-gaser samt tillsynsregler. Enligt förordningen ska den sammanlagda mängden HFC
räknat i ton koldioxidekvivalenter som får släppas ut på EU-marknaden och den internationella marknaden minskas med 79 procent
från 2015 till 2030.
6.3.10

EIB – Klimatbank

Europeiska investeringsbanken (European Investment Bank) är
EU:s finansieringsinstitut med uppgift att – utan vinstsyfte – bevilja
lån och garantier i unionens intresse. EIB har till huvuduppgift att
genom upplåning på kapitalmarknaderna bidra till en balanserad och
störningsfri utveckling av den inre marknaden i unionens intresse.
EIB är världens största multilaterala finansinstitut och en av de största
leverantörerna av klimatfinansiering. EIB ägs av unionens medlemsstater.
År 2007 emitterade EIB världens första gröna obligation, Climate
Awareness Bond. År 2019 beslutade EIB:s styrelse att anpassa all sin
finansieringsverksamhet till principerna och målen i Parisavtalet, dvs.
både för snabbt minskande utsläpp av växthusgaser och för klimat69

(EU) 517/2014.
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anpassade investeringar. EIB:s styrelse tog därför fram en handlingsplan 2021–2025 för att ställa om till en klimatbank.70 EIB kommer
enligt handlingsplanen dels att öka sitt stöd till rättvisa klimatåtgärder
och åtgärder för miljömässig hållbarhet till mer än 50 procent av sin
totala utlåningsverksamhet fram till 2025 och därefter, och på så sätt
bidra till 1 biljon euro av investeringar, dels att se till att resterande
50 procent också ligger i linje med Parisavtalet.
6.3.11

Industriutsläppsdirektivet (IED, inkl. BAT/BREF)

Industriutsläppsdirektivet,71 IED, började tillämpas 2013. IED:s
huvudsakliga syfte är att minska industrins påverkan på människors
hälsa och miljön. Detta ska bland annat göras genom en integrerad
tillståndsprövning där den centrala utgångspunkten är att bästa
tillgängliga teknik (BAT) ska tillämpas. Det finns branschvisa sammanställningar av bästa tillgängliga miljöskyddsteknik, s.k. BAT
Reference Documents (BREF). BREF:arna ingår som ett obligatoriskt underlag vid tillståndsprövning.
IED bygger på ett integrerat synsätt för miljöhantering. Med ett
integrerat synsätt avses att alla miljöaspekter prövas i ett sammanhang i stället för att behandla de olika miljöområdena luft, vatten och
mark var för sig.
IED är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att medlemsländerna har rätt att behålla eller införa strängare, men inte mildare,
krav än de som följer av direktivet.
Enligt IED ska genomförandet bygga på tillståndsprövning av
berörda verksamheter. Dock anges att generella föreskrifter får
användas vid genomförandet.
I Sverige har IED i stora delar genomförts i form av generella
föreskrifter. IED:s bestämmelser om BAT-slutsatser genomförs
huvudsakligen genom industriutsläppsförordningen,72 IUF. Genom
dessa bestämmelser görs BAT-slutsatserna gällande för berörda
verksamheter utan att någon tillståndsprövning utförs.
Under åren 2020–2023 revideras IED, som en del av Den europeiska gröna given för att ta med fler sektorer och göra så att direk70

EIB 2020, EIB Group Climate Bank Roadmap 2021–2025.
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar).
72
Industriutsläppsförordningen (2013:250).
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tivet förstärker övrig politik och lagstiftning för klimat, energi och
cirkulär ekonomi. Revideringen fokuserar också på att underlätta för
framväxande teknik och innovation.
6.3.12

MKB-direktivet

MKB-direktivet73 anger att en miljökonsekvensbedömning ska tas
fram för alla offentliga och privata projekt som kan antas medföra
betydande påverkan på miljön. Sådana miljökonsekvensbedömningar
ska identifiera, beskriva och bedöma de direkta och indirekta effekterna av ett projekt avseende bl.a. klimateffekter.
I bilaga I till direktivet finns en lista över de projekt som alltid kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan och för vilka miljökonsekvensbedömning och tillståndsprövning är obligatoriskt. I bilaga II till
direktivet finns en lista över de projekt där medlemsstaterna själva
får bedöma från fall till fall eller med tillämpning av gränsvärden eller
kriterier om en miljökonsekvensbedömning bör göras.
De typer av projekt som omfattas av direktivet är dels sådana som
i Sverige tillståndsprövas enligt miljöbalken74 – miljöfarlig verksamhet (9 kap.) och vattenverksamhet (11 kap.) – dels sådana som
huvudsakligen prövas enligt annan lagstiftning, t.ex. vägar och järnvägar. I fråga om de projekt för vilka en miljökonsekvensbedömning
ska göras ställer direktivet krav på att verksamhetsutövaren ska utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning, vars innehåll regleras i den
sista bilagan till direktivet, bilaga IV. Vilka krav som i det enskilda
fallet kan ställas på en miljökonsekvensbeskrivning avgörs från fall
till fall (avgränsning, engelskans scoping). Processen innefattar även
samråd, granskning och bedömning och avslutas med ett beslut om
tillstånd. Direktivet innehåller också bestämmelser om vad som
gäller när ett projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
på miljön i en annan medlemsstat.
Vissa projekt (privata eller offentliga) som förväntas ha betydande
påverkan på miljön, t.ex. motorvägsbyggen eller en flygplats, måste
genomgå en miljökonsekvensbedömning (MKB). På samma sätt
måste vissa offentliga planer och program (t.ex. markanvändning,
transport, energi, avfall eller jordbruk) genomgå ett liknande för73

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.
74
Miljöbalken (1998:808).
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farande, kallat strategisk miljöbedömning (SMB). Här integreras
miljöaspekterna redan på planeringsstadiet och möjliga miljökonsekvenser beaktas innan ett projekt godkänns eller auktoriseras, för att
säkerställa ett starkt miljöskydd. I båda fallen är samråd med allmänheten av central betydelse. Detta går tillbaka till Århuskonventionen,
ett multilateralt miljöavtal under ledning av FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) som trädde i kraft 2001 och i vilket EU
och alla dess medlemsstater är parter. Det säkerställer tre rättigheter
för allmänheten: allmänhetens deltagande i beslutsprocesser om
miljöfrågor, tillgång till miljöinformation som offentliga myndigheter innehar (t.ex. om situationen för miljön eller för människors
hälsa, där den påverkas av den senare), och rätten till rättslig prövning om de två andra rättigheterna har åsidosatts.
MKB-direktivets krav genomförs i 6 kap. miljöbalken samt i planoch bygglagen75.
6.3.13

Avskogningsstrategin

Världens skogar avverkas och förstörs i en alarmerande takt. Mellan
1990 och 2016 gick, enligt EU-kommissionen, ett skogsområde av
Perus storlek förlorat. Enligt IPCC stod aktiviteter relaterade till
skogsbruk och annan markanvändning – främst avskogning – för
12 procent av de globala utsläppen av växthusgaser mellan 2000 och
2009, vilket gör dem till den andra stora orsaken till klimatförändringar efter förbränning av fossila bränslen. Vissa studier uppskattar att 80 procent av den globala avskogningen drivs av jordbrukets
expansion. Detta framför allt på grund av den globala efterfrågan på
produkter som palmolja, soja och nötkött. Enligt en studie finansierad
av EU-kommissionen importerade och konsumerade EU en tredjedel
av de globalt omsatta jordbruksprodukterna i samband med avskogning mellan 1990 och 2008. Under den perioden stod EU:s konsumtion för 10 procent av den globala avskogningen i samband med
produktion av varor eller tjänster.76
År 2019 antog därmed Europeiska kommissionen ett EU-meddelande77 om att intensifiera EU:s åtgärder för att skydda och återställa världens skogar. Meddelandet har som mål att skydda och
75
76
77

Plan- och bygglagen (2010:900).
Ref. Ares (2020)744911 – 05/02/2020.
COM (2019) 352 final.
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förbättra hälsan hos befintliga skogar, särskilt primärskogar, och att
avsevärt öka en hållbar, biologisk mångfald skogstäckning över hela
världen. Den anger fem prioriteringar:
• Minska EU:s fotavtryck på land och uppmuntra konsumtionen
av produkter från avskogningsfria försörjningskedjor i EU;
• Arbeta i partnerskap med producentländerna för att minska
trycket på skogarna och för att ”avskogningssäkra” EU:s utvecklingssamarbete;
• Stärka det internationella samarbetet för att stoppa avskogning
och skogsförstöring och uppmuntra skogsrestaurering;
• Omdirigera finansiering för att stödja mer hållbara markanvändningsmetoder;
• Stödja tillgången till och kvaliteten på information om skogar och
råvaruförsörjningskedjor, stödja tillgången till denna information
och stödja forskning och innovation.
I november 2021 föreslog EU-kommissionen en ny förordning som
fastställer obligatoriska due diligence-regler för operatörer som
släpper ut specifika varor på EU-marknaden som är förknippade med
avskogning och skogsförstöring – soja, nötkött, palmolja, trä, kakao
och kaffe och vissa härledda produkter, såsom läder, choklad och
möbler. Syftet är att säkerställa att endast avskogningsfria och lagliga
produkter (enligt ursprungslandets lagar) tillåts på EU-marknaden.78
6.3.14

EU:s vätgasstrategi

I juli 2020 föreslog EU-kommissionen en vätgasstrategi79 för ett
klimatneutralt Europa, för att snabba på utvecklingen av ren vätgas,
som en hörnsten för ett klimatneutralt energisystem till 2050.
Strategin ska sammanföra forskning och innovation via produktion
och infrastruktur till en internationell dimension. Strategin syftar till
att undersöka hur produktion och användning av förnybar vätgas
kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i EU:s ekonomi på ett
78

COM (2021) 706 final.
Bryssel den 8.7.2020 COM (2020) 301 final, Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén,
En vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa.
79
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kostnadseffektivt sätt, i linje med den europeiska gröna given (och
även bidra till den ekonomiska återhämtningen efter covid-19).
6.3.15

Direktiv om företagens hållbarhetsredovisning

Direktivet om icke-finansiell rapportering, Non Financial Reporting
Directive, NFRD80 innehåller krav på vissa företag att ta fram en
hållbarhetsrapport. De som berörs är företag av allmänt intresse som
har fler än 500 anställda. Rapporten ska innehålla sådana hållbarhetsupplysningar som behövs för att förstå ett företags resultat, ställning, utveckling och konsekvenserna av dess verksamheter.
Direktivet anger miljörelaterade, sociala och personrelaterade
frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Klimatrelaterad information kan − enligt EU-kommissionens icke-bindande riktlinjer för hur hållbarhetsrapporterna
ska utformas − med fördel redovisas i enlighet med de rekommendationer som utarbetats av Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) på uppdrag av Financial Stability Board.81
EU-kommissionen har presenterat ett förslag till ett nytt direktiv om
företags hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting
Directive (CSRD). Förslaget innebär att nuvarande regler revideras
och skärps. Bland annat utvidgas kraven till att omfatta samtliga
stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU förutom
noterade mikroföretag. Moderföretag i en stor koncern ska upprätta
en hållbarhetsrapport för koncernen. Även icke-EU-företag som är
noterade på en reglerad marknad inom EU och EU-företag som är
dotterföretag i en utländsk koncern ska omfattas av regelverket.
Dessutom införs mer detaljerade rapporteringskrav och krav på att
rapportera enligt obligatoriska EU-standarder. Standarderna tas
fram av den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) och
antas av kommissionen som delegerade akter.
Standarderna ska specificera den information som ska lämnas om
miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor. Kommissionen
ska anta en första uppsättning av standarder senast den 31 oktober
80

2014/95/EU Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014
om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy.
81
Finansinspektionen, https://fi.se/sv/hallbarhet/regler/redovisning, hämtat 2021-09-01.
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2022. Enligt förslaget till direktiv ska hållbarhetsrapporten lämnas i
förvaltningsberättelsen, det vill säga som en del av årsredovisningen.
Det blir också obligatoriskt att hållbarhetsrapporteringen ska granskas
av en tredje part. Rapporten ska granskas antingen av företagets revisor
eller av en annan extern granskare. Det nya direktivet föreslås bli
tillämpligt för företag kalenderåret 2023, med rapportering från 2024.
Kravet på att små och medelstora börsnoterade företag ska upprätta en
hållbarhetsrapport ska gälla först från och med den 1 januari 2026.82
I Sverige tillämpas detta direktiv genom årsredovisningslagen.83
6.3.16

Disclosureförordningen

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar − även kallad
disclosureförordningen eller Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFRD) – reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare
och kunder om hållbarhetsfaktorer, s.k. ESG-faktorerna. Förordningen trädde i kraft i mars 2021 och innebär att vissa typer av finansmarknadsaktörer är skyldiga att lämna särskild hållbarhetsinformation på sin webbplats och i upplysningar som lämnas innan avtal
ingås. Förordningen kommer i sin tur att kompletteras med delegerade
förordningar. Där kommer det att specificeras vilken information som
ska lämnas och hur det ska gå till.84
6.3.17

EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt

I mars 2018 presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för
finansiering av hållbar tillväxt85 som syftar till att
• omdirigera kapitalflöden för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt, vilket omfattar bl.a. en grön taxonomi, standarder för gröna obligationer, miljömärkningar samt hänsyn till hållbarhet vid finansiell rådgivning,
• integrera hållbarhet i riskhanteringen, inklusive i bankernas kapitalkrav, samt
82

Finansinspektionen, https://fi.se/sv/hallbarhet/regler/redovisning, hämtat2021-09-01.
Årsredovisningslagen (1995:1554).
84
Finansinspektion, https://fi.se/sv/hallbarhet/regler/upplysningar, hämtat 2021-09-01.
85
COM (2018) 97 final.
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• främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden och i
ekonomin som helhet.
6.3.18

Taxonomiförordningen

Taxonomiförordningen innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. I ett första
steg omfattar taxonomin klimatförändringar. I ett andra steg utökas
den till att gälla även vatten och marina resurser, omställning till en
cirkulär ekonomi, miljöförstöring och biologisk mångfald.86
Taxonomiförordningen, som antogs i juni 2020 är ett gemensamt
klassificeringssystem för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter
som ska anses vara miljömässigt hållbara för att hjälpa investerare att
identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.
För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex
fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de
övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav för hållbarhet. Det
krävs också att den ekonomiska verksamheten överensstämmer med
så kallade tekniska granskningskriterier. Dessa kriterier ska fastställas av kommissionen i delegerade akter till förordningen.
Taxonomiförordningen började tillämpas 1 januari 2022. Vilka företag av allmänt intresse som omfattas styrs av kriterier i direktivet om
icke-finansiell rapportering och inte av den svenska årsredovisningslagen. Företag som är av allmänt intresse definieras i revisorslagen.87
Taxonomin omfattar följande miljömål:
• Begränsning av klimatförändringar
• Anpassning till klimatförändringar
• Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
• Övergång till en cirkulär ekonomi
• Förebyggande och kontroll av föroreningar
• Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

86
87

Finansinspektionen, https://fi.se/sv/hallbarhet/regler/taxonomi, hämtat 2021-09-01.
Revisorslagen (2001:883).
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Due diligence

EU:s timmerdirektiv88 innehåller skyldigheter för operatörer som
säljer trä och träprodukter på marknaden att motverka handel med
olagligt skördat virke och träprodukter. EU-kommissionen kommer
även, inom ramen för Fit-for-55, att lägga fram ny lagstiftning för att
minimera EU:s bidrag till avskogning och skogsnedbrytning över hela
världen och förankra hållbar bolagsstyrning i företagens strategier.89
I april 2020 meddelade EU:s justitiekommissionär Didier Reynders
att EU-kommissionen förbereder lagstiftning om bolagsstyrning
som kräver att företag som är verksamma inom EU utför en due
diligence om mänskliga rättigheter och miljö. I huvudsak skulle
denna lagstiftning införa en skyldighet för företag att identifiera,
förebygga, mildra och redogöra för hur de hanterar mänskliga rättigheter och miljöpåverkan längs sina globala värdekedjor.90
6.3.20

EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder

EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder91 innehåller den grundläggande regleringen om reklam och annan marknadsföring. Syftet
är att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband
med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring
som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
6.3.21

EU:s konsumentskyddsförordning

Syftet med konsumentskyddsförordningen92 är att utöva tillsyn över
konsumentskyddslagstiftningen, att säkerställa att den inre marknaden fungerar smidigt och att förbättra skyddet av konsumenternas
ekonomiska intressen. Enligt förordningen ska medlemsstaterna utse
behöriga myndigheter som ska ansvara för tillsynen av de aktuella
konsumentskyddande reglerna. En av dessa myndigheter ska även
vara central kontaktpunkt. I förordningen fastställs de villkor enligt
88

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010.
COM (2021) 550 final.
90
ECDPM, https://ecdpm.org/talking-points/mandatory-environmental-due-diligencewhat-is-exactly-expected-companies, hämtat 2021-09-01.
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vilka myndigheterna ska samarbeta med varandra och med kommissionen för att säkerställa att konsumentskyddsreglerna efterlevs.
Konsumentverket tar emot anmälningar från allmänheten och
bedriver tillsyn av företag som använder argument som rör miljön i
sin marknadsföring. Vid gränsöverskridande överträdelser ska Konsumentverket samverka med tillsynsmyndigheter i andra EU-länder
med hjälp av delvis nya, EU-gemensamma, tillsynsbefogenheter.
6.3.22

EU:s avfallspaket inklusive EU:s avfallsdirektiv

Europeiska unionens råd beslutade 2018 om revideringar i avfallslagstiftningen av sex direktiv på avfallsområdet, genom det så kallade
avfallspaketet. De direktiv som ändrats är:
• direktiv (2008/98/EG) om avfall (avfallsdirektivet),
• direktiv (94/62/EG) om förpackningar och förpackningsavfall
(förpackningsdirektivet),
• direktiv (1999/31/EG) om deponering av avfall (deponidirektivet),
• direktiv (2000/53/EG) om uttjänta fordon,
• direktiv (2006/66/EG) om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer,
• samt direktiv (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktivet).
Avfallsdirektivet utgår från ett antal principer, såsom skyldigheten
att hantera avfall på ett sådant sätt att det inte har en negativ inverkan
på miljön och människors hälsa, uppmuntran att tillämpa avfallshierarkin och principen att förorenaren ska betala, dvs. ett krav att
innehavaren eller tidigare innehavare av avfall eller tillverkarna av den
produkt från vilken avfallet härrör ska bära kostnaderna för att det
omhändertas. Avfallshierarkin innebär förenklat att avfall i första
hand ska förebyggas och om det uppstår ska det behandlas på det
sätt som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet.
Avfallshierarkin framgår i svensk lagstiftning av 15 kap. 10 § och
2 kap. 5 § miljöbalken93 och anger följande:
93

Miljöbalken (1998:808).
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• Förebyggande
• Förberedelse för återanvändning
• Materialåtervinning
• Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
• Bortskaffande
• Avfallshierarkin riktar sig till den som är ansvarig för att avfall
blir behandlat.
Direktiven ska genomföras stegvis fram till den 1 januari 2025.
Medlemsstaterna ska senast:
• 5 juli 2020 ha genomfört merparten av bestämmelserna i ändringsdirektiven i lagar och andra författningar.
• 5 januari 2023 ha säkerställt att alla system för utökat producentansvar som har inrättats före den 4 juli 2018 följer de nya minimivillkoren i avfallsdirektivet. Kraven gäller både nya och befintliga
producentansvar, vilket innebär att alla svenska producentansvar
(däribland för elektronik, bilar och däck) ska ses över mot bakgrund av de nya reglerna. Villkoren handlar bland annat om informationsskyldigheter och kostnadstäckning. Medlemsländerna får
möjlighet att tillämpa utökat producentansvar inom ramen för
dessa minimikrav.
• 31 december 2023 ha säkerställt att biologiskt avfall antingen
separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat
och inte blandas med andra typer av avfall.
• 31 december 2024 ha inrättat system för utökat producentansvar
för alla förpackningar.
• 1 januari 2025 ha infört separat insamling av textilier. Regeringen
har tillsatt en utredning i januari 2020 för att bland annat ta fram
ett förslag till producentansvar för textilier.
• 1 januari 2025 ha infört separat insamling av farligt avfall från
hushåll.

181

EU och EU:s arbete för att minska klimatpåverkan från konsumtion

6.4

SOU 2022:15

EU:s stöd

EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF) omfattar 392 miljarder
euros för perioden 2021–2027 och syftar till att stärka ekonomisk,
social och territoriell sammanhållning inom EU genom att korrigera
obalanser mellan dess regioner. Fokus är att fonden ska möjliggöra
investeringar som gör EU och dess regioner mer konkurrenskraftiga
och smartare, grönare, mer sammanlänkade, mer sociala och närmare
medborgarna. Medlemsstaterna väljer vilka projekt som ska finansieras och tar ansvar för förvaltningen av fonden.
Horizon Europe är EU:s största finansieringsprogram för forskning och innovation med en budget på 95,5 miljarder euros, inklusive 5,4 miljarder euros från Next Generation EU Programmet
fokuserar på klimatförändringarna, att uppnå FN:s mål för hållbar
utveckling och öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt.
Innovationsfonden omfattar cirka 10 miljarder euros under 2020–
2030 som kommer från auktioneringen i EU:s utsläppshandelssystem
(EU ETS) samt outnyttjade medel från tidigare NER300 program.
Fonden ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser genom innovation, koldioxidinfångning, användning och/eller lagring (CCUS),
förnybar energiproduktion och energilagring.
Fonden för en rättvis omställning (FRO), s.k. Just Transition
Fund (JTF), ska under perioden 2021–2027 ge stöd till de områden
och regioner där klimatomställningens påverkan är som störst.
Fondens investeringar i Sverige kommer att handla om 155 miljoner
euros eller minst 376 miljoner euros inklusive medfinansiering och
ska gå till åtgärder för klimatomställning i stål- och gruvindustrin i
Norrbotten och Västerbotten, alltså i EU-programområdet Övre
Norrland. I Sverige förvaltas fonden av Tillväxtverket.
IPCEI, Important Projects of Common European Interest,
möjliggör statligt stöd från medlemsstaterna till projekt för att
främja banbrytande innovation och infrastruktur av stor betydelse
för miljö-, energi- och transportpolitiken. Vissa områden som hittills pekats ut och kan komma att bli aktuella för framtida gemensamma projekt finns inom vätgas, koldioxidneutral industri, råmaterial samt rena, uppkopplade och autonoma fordon.94
Projekt av gemensamt intresse (PCI:s) är en kategori projekt som
Europeiska kommissionen har identifierat, inom Trans-European
94

Prop. 2021/2022:1.
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Networks for Energy (TEN-E)95, som en viktig prioritet för sammankoppling av EU:s infrastruktur för energisystem. Dessa projekt
är berättigade att få bl.a. statligt stöd, snabbare tillstånd och tillgång till
Connected Europe Facility (CEF). PCI -listan granskas vartannat år.96
LIFE-programmet 2021–2027 är uppdelat i fyra delprogram,
”Natur och biologisk mångfald”, ”Cirkulär ekonomi och livskvalitet”, ”Mindre och anpassning av klimatförändringar” och ”Ren
energiomställning”.

6.5

Miljömålsberedningens överväganden och förslag

6.5.1

Sverige ska stärka sitt arbete inom EU för
en klimatpolitik i linje med 1,5-gradersmålet

Bedömning:
• CBAM kommer, rätt utformat, bidra till att förebygga koldioxidläckage och bidra till att minska Sveriges konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp. Sverige bör, givet att CBAM är rätt
utformat och följer WTO:s regelverk, ställa sig positivt till
införandet av CBAM.
Förslag:
• att Sverige ska arbeta för ett ändamålsenligt och effektivt
genomförande av Fit For 55 och för att EU-kommissionen
ska anpassa relevant EU-lagstiftning till EU:s klimatmål.
• att Sverige ska arbeta för att den fria tilldelningen av utsläppsrätter, kompensationer för indirekta kostnader och subventioner till fossila bränslen inom EU fasas ut snarast möjligt.
• att Sverige ska arbeta för att EU:s lagstiftning möjliggör att
medlemsländer ska kunna gå före, så att nationella koldioxidutsläppsminskningar som är större än vad EU:s lagstiftning
kräver alltid ska leda till motsvarade totalt minskade europeiska utsläpp.

95
96

(EU) 347/2013.
C 188/4.

183

EU och EU:s arbete för att minska klimatpåverkan från konsumtion

SOU 2022:15

• att Sverige löpande ska annullera sina överskott av utsläppsenheter mot EU:s olika regelverk vid överprestation.
• att Sverige ska arbeta för att EU:s handelspolitik ska främja en
klimatomställning i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
• att Sverige ska arbeta för att EU:s ekodesigndirektiv ska utökas till fler produkter och användas i högre grad till ökad
resurseffektivitet.
• att Sverige ska verka för att EU ska ta fram digitala produktpass, spårbarhetssystem och klimatmärkningar för en bred
kategori utsläppsintensiva produkter och tjänster utan ökad
administrativ börda.
• att Sverige ska arbeta för att avfallslagstiftningen ses över så
att den främjar snarare än hindrar cirkulära och giftfria flöden.
• att Sverige ska arbeta för att EU ska ta fram en färdplan för ett
marknadsbaserat finansieringssystem för permanenta och
additionella negativa utsläpp.
EU:s klimatarbete är viktigt för att minska omställningskostnader
för Sverige, för att driva fram skaleffekter på utbudet och efterfrågan
av klimatsmarta produkter och tjänster, för att minska Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp samt för att Sverige, genom EU, ska vara
en pålitlig kraft för att minska de globala utsläppen genom internationella förhandlingar. Sverige kommer även att bli ordförande i
ministerrådet under första kvartalet 2023, vilket ger möjligheter för
Sverige att få genomslag när det gäller klimatfrågor under denna
period.
EU-kommissionens förslag inom Fit for 55 innebär en omfattande
reform av EU:s mest centrala rättsakter för klimatomställningen och
en anpassning av en mängd olika relevanta EU-lagstiftningar till
EU:s klimatmål. EU-kommissionens klimatambition är välkommen
men Miljömålsberedningen väljer att inte lägga förslag som rör Fit
For 55 på grund av att det kvarstår många frågeställningar som
behöver lösas i löpande förhandlingar. Sverige kommer att vara EU:s
ordförande under de avgörande förhandlingarna för paketet under
första halvåret 2023. Det innebär att Sverige har en unik möjlighet
att bedriva ett mycket aktivt påverkansarbete under det kommande
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året. Denna möjlighet behöver utnyttjas för ett ambitiöst genomförande av Fit For 55.
Förslaget om gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM)
kan vara av särskild vikt för att kunna begränsa risker för koldioxidläckage, för att importerade produkter till EU ska träffas av ett koldioxidpris, för att kunna utöka EU:s utsläppshandelssystem till fler
länder (som en s.k. klimatklubb), för att indirekt minska Sveriges
konsumtionsbaserade utsläpp samt för att möjliggöra att den fria
tilldelningen av utsläppsrätter, kompensationer för indirekta kostnader samt subventioner till fossila bränslen inom EU snarast ska
kunna slopas. CBAM kan dock samtidigt innebära viss risk för att
försämra konkurrenskraften hos tredjehandsmarknader och därmed
minska möjligheter till att minska utsläppen genom exporten utanför EU. Enligt nuvarande position från riksdagen97 är Sverige försiktigt positivt till att Europeiska kommissionen tar fram ett förslag
på en gränsjusteringsmekanism för koldioxid som ett alternativ till
nuvarande åtgärder för att motverka koldioxidläckage. En förutsättning är att mekanismen som föreslås är förenlig med WTO-regelverket (och alltså inte utvecklas till en konventionell tull) och praktiskt
fungerar som ett effektivt klimatverktyg för att motverka koldioxidläckage. Det är också viktigt att kommissionen gör en genomgripande
konsekvensanalys av förslaget. Mekanismen bör i sin helhet utformas så att den bidrar till ökad samhällsekonomisk effektivitet.
Mekanismen kan därmed bidra till EU:s ambitiösa klimatpolitik och
minska risken att produktion inom EU till följd härav flyttar till
länder med svagare klimatstyrning. En väl utformad mekanism bör
också ge aktörer utanför EU incitament att införa motsvarande klimatstyrning som EU och minska sina utsläpp. WTO-förenlighet och ett
klimatsyfte ska utgöra grunden för utformningen av mekanismen.
Det är viktigt med harmonisering av klimatarbetet på EU-nivå så
att kostnaderna för omställningen fördelas mellan EU-länder. Förutsättningarna för att ställa om skiljer sig dock mycket mellan t.ex. öststater inom EU och länder med högre BNP per capita och bättre
förutsättningar för att ställa om som Sverige. Det är därmed viktigt
att Sverige ska arbeta för att EU:s lagstiftning tillåter att Sverige ska
kunna gå före i omställningen. Det innefattar också att Sverige ska
löpande kunna annullera sina överskott av utsläppsenheter. Miljömåls97

Skatteutskottets protokoll 2020/21:15.
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beredningen föreslår att Sverige löpande ska annullera sina överskott
av utsläppsenheter mot EU:s olika regelverk vid överprestation.
Handeln bidrar till ett effektivt användande av globala resurser,
vilket innebär att en öppen handel har potential att minska de globala
utsläppen i den mån transportutsläppen och klimatdumpning begränsas. Export av klimatteknik kan, utöver att minska de globala
utsläppen, bidra till att stärka svensk konkurrenskraft. EU:s handelspolitik är ett viktigt verktyg både för att sätta press på att andra
länder ska minska sina utsläpp samt för att snabba på exporten av
klimatsmarta produkter och tjänster. Sverige ska arbeta för att EU:s
handelspolitik ska anpassas till Parisavtalets 1,5-gradersmålet, till
exempel genom att göra hållbarhetskapitel bindande i handels- och
investeringsavtal, genom att tullar för miljöteknik ska sänkas eller
genom att subventioner och exportkrediter till fossila bränslen
snarast ska fasas ut. Import av klimatintensiva produkter behöver
betala för sina utsläpp. Sverige ska även vara aktiv i förhandlingarna
om CBAM. Bättre tillsyn och samarbete behövs för att säkerställa
efterlevnaden av dessa åtgärder.
Det är mer effektivt att planera för en cirkulär ekonomi i designfasen. Det beror på att de materialval som görs då följer med produkten i hela dess liv och påverkar möjligheten att återbruka och
återvinna den i ett senare skede. EU:s ekodesigndirektiv har därför
på senare år omvandlat till ett verktyg för en mer cirkulär ekonomi
genom att nya krav har satts när det gäller t.ex. resursåtgång, reparerbarhet, uppgraderingsbarhet, hållbarhet/livslängd och återvinningsbarhet. Detta arbete behöver fortsätta så att det appliceras på ett
anpassat sätt till fler produkter och att krav höjs successivt. Genom
att sådana krav sätts på EU-nivå kan unionens och importländernas
tillverkningsindustrier konkurrera på lika villkor.
EU föreslår inom ramen för EU:s cirkulära handlingsplan införandet av ett produktpass, dvs. digitaliserad produktinformation
som möjliggör för producenter och andra viktiga aktörer i värdekedjan, konsumenter och marknadskontrollmyndigheter att få tillgång till relevant information för att säkerställa hållbar hantering av
produkter. En sådan digital information har potential att öka transparensen och spårbarheten under värdekedjorna samt underlätta
möjligheterna för att reparera, uppgradera, återanvända och återvinna produkter och skapa innovation i värdekedjorna. Det ökar
jämförbarheten mellan olika produkters resurs- och klimatavtryck,
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vilket är viktigt som beslutsunderlag för beställares och konsumenters val. Miljömålsberedningen föreslår att Sverige ska verka för att
EU ska ta fram digitala produktpass, spårbarhetssystem och klimatmärkningar för en bred kategori utsläppsintensiva produkter och
tjänster. Det är också viktigt att produktpassen får en utformning
som stämmer med den fria rörligheten för varor och gemensamma
principer för internationell handel.
Avfallsdirektivet bedöms inte säkerställa en resurseffektiv och
hållbar återvinning, bland annat på grund av hur avfallet definieras
och mäts. Miljömålsberedningen föreslår att Sverige ska arbeta för
att avfallslagstiftningen ses över så att den främjar snarare än hindrar
cirkulära och giftfria flöden.
EU-kommissionen la i december 2021 fram ett meddelande om
hållbara kolcykler. Syftet var bland annat att åstadkomma 42 miljoner ton upptag till 2030 genom att olika aktörer frivilligt ska kunna
köpa verifierade negativa utsläppskrediter (s.k. carbon farming)
samt genom att finansiera investeringar i tekniker såsom bio-CCS för
att åstadkomma 5 miljoner ton permanenta negativa utsläpp 2030.
I Sverige kommer t.ex. regeringen att genomföra omvända auktioner
i syfte att åstadkomma 2 miljoner ton negativa utsläpp till 2030 samt
genomför olika insatser som förbättra kolupptaget i skog och mark.
Miljömålsberedningen föreslår att EU ska ta fram en färdplan för ett
marknadsbaserat finansieringssystem för permanenta och additionella negativa utsläpp. Det kan till exempel handla om att undersöka
möjligheten att inkludera permanenta negativa utsläpp i EU ETS på
ett sätt som inte tränger undan nödvändiga utsläppsminskningar eller
att främja negativa utsläpp genom kvotplikter. I det här avseendet är
det även viktigt att ta hänsyn till påverkan på andra samhälls- och
miljömål.
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Att minska klimatpåverkan
– nationella mål, styrmedel,
åtgärder m.m.

Sverige ska vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Det innebär en helhetssyn på samhällsutvecklingen där hänsyn till ekologiska förutsättningar förenas med en god ekonomisk, social och kulturell utveckling. De övergripande målen för ett
ekologiskt hållbart samhälle är att skydda miljön och människors hälsa,
att använda jordens resurser effektivt och att nå en hållbar försörjning. Det
krävs långsiktiga och uthålliga insatser inom samtliga politikområden
för att föra Sverige mot ekologisk hållbarhet. 1

Enligt tilläggsdirektiven ska Miljömålsberedningen i uppdraget ta hänsyn till andra pågående initiativ och processer med koppling till
klimatpolitiken och konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.
Beredningen ska också ta hänsyn andra relevanta strategier och handlingsplaner såsom den klimatpolitiska handlingsplanen, livsmedelsstrategin, upphandlingsstrategin och godstransportstrategin. Beredningen ska ta hänsyn till och komplettera regeringens strategi för
cirkulär ekonomi.
I Sverige tillämpas en rad olika styrmedel som direkt eller indirekt
påverkar växthusgasutsläppen.
Genom Sveriges medlemskap i EU är även unionens lagstiftning
en viktig del av det svenska rättssystemet. Enligt regeringen har stor
mängd lagar och andra regler har antagits i helt andra syften än att
påverka växthusgasutsläppen, men påverkar ändå indirekt förutsättningarna för att nå klimatmålen. Samtidigt är det, enligt regeringen,

1

Skr. 1997/98:13, Ekologisk hållbarhet.
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centralt att beakta att annan lagstiftning och andra mål styr mot andra
angelägna samhällsmål med samma status och betydelse. Att löpande
göra avvägningar vid målkonflikter är en av politikens, myndigheters och
domstolars viktigaste uppgifter.2

I det här kapitlet redovisas – huvudsakligen utgiftsområdesvis3 – det
nationella arbetet för att minska klimatpåverkan – nationella mål,
styrmedel, åtgärder m.m.

7.1

Regeringsformen om hållbar utveckling

I första kapitlet i regeringsformen4 som innehåller bestämmelser om
statsskickets grunder och som ger uttryck för särskilt viktiga mål för
den samhälleliga verksamheten slår riksdagen bland annat fast att all
offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen
bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och
genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under
lagarna.5
I samma kapitel uttrycker riksdagen även – sedan i januari 2003 –
det allmännas roll i miljöarbetet på följande sätt:
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö
för nuvarande och kommande generationer. 6

Begreppet hållbar utveckling har sitt ursprung i den så kallade
Brundtlandskommissionens rapport Vår gemensamma framtid från
1987. Brundtlandskommissionen definierade hållbar utveckling som
en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
De tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, sociala
och miljömässiga – ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra.
Begreppet hållbar utveckling är centralt både nationellt och internationellt. Förutom i regeringsformens första kapitel återfinns be2

Dir. 2019:101, Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål, s. 3.
Utgiftsområde är en indelningsgrund för anslagen i statens budget. I budgeten finns 27 utgiftsområden vilka är reglerade i riksdagsordningen. Utgiftsområde är också indelningsgrund för mål som
riksdagen beslutar om och för regeringens resultatredovisning till riksdagen i förhållande till
målen. Miljömålssystemet och klimatmålen är mål i utgiftsområde 20 som riksdagen beslutat om.
4
Regeringsformen (1974:152).
5
1 kap. 1 § regeringsformen (1974:152).
6
1 kap. 2 § regeringsformen (1974:152).
3
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greppet i miljöbalken samt i många andra författningar och dokument. Regeringen har också slagit fast att de riksdagsbundna miljökvalitetsmålen, däribland Begränsad klimatpåverkan, tydliggör den
ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling.

7.2

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar bl.a. Regeringskansliet, Länsstyrelserna,
Sametinget och samepolitiken, Demokratipolitik och mänskliga
rättigheter och insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.
7.2.1

Delområde Sametinget

Sametinget ingår i Sveriges delegation till FN:s klimatförhandlingar
inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC.
7.2.2

Delområde Länsstyrelserna

Riksdagen har inte beslutat något mål för delområde Länsstyrelserna.
Regeringens mål för området är att
Nationella mål ska få genomslag i länen, samtidigt som hänsyn tas till
regionala förhållanden och förutsättningar. 7

Detta mål omfattar samtliga län, oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan staten, kommunerna och regionerna.8
Länsstyrelserna är miljömålsmyndigheter och ska verka för att
det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling. Länsstyrelsen ska särskilt
1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med
bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,

7
8

Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 1.
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 1.
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3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det
regionala tillväxtarbetet.
Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som
behövs.9
Länsstyrelserna har även uppgifter i fråga om klimat och ska även
samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat
klimat.10
Länsstyrelserna stödjer regionerna och kommunerna
Regionerna har inte någon formell uppgift eller skyldighet att verka
för att de av riksdagen beslutade miljömålen nås. Inte heller kommunerna har någon formell uppgift eller skyldighet att verka för att
de av riksdagen beslutade miljömålen nås.
Däremot omfattas kommunerna av länsstyrelsernas uppgift i länsstyrelseinstruktionen som innebär att länsstyrelsen inom ramen för
sin uppgift att verka för att det generationsmål för miljöarbetet och
de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås särskilt ska utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred
förankring i länet. I detta arbete ska länsstyrelserna stödja kommunerna med underlag i deras arbete med Generationsmålet och miljökvalitetsmålen och verka för att Generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen
och i det regionala tillväxtarbetet.11 Många kommuner samarbetar
med sina respektive länsstyrelser i arbetet med miljömålen.
I länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen redovisas i förhållande till miljömålen bl.a. vad kommunerna har presterat med stöd
av statliga medel, samt de förväntade effekterna av dessa åtgärder.12

9

6 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
5 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
11
6 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
12
https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/, hämtat 2021-12-05.
10
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RUS – länsstyrelsernas samverkansorgan för arbetet
med miljömålen
RUS – är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna
länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet.
Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i
miljömålssystemet.
RUS svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och
åtgärdsarbete.
Viktiga delar av arbetet är:
• Uppdateringar av indikatorer på miljömålsportalen.
• Utveckling av indikatorer, dataflöden, uppföljningssystem och samordning av detta.
• Länssidor på miljömålsportalen och regionala målbedömningar.
• Revidering av regionala mål.
• Stöd till och utveckling av åtgärdsarbetet.
• Information och kommunikation.
RUS ska bidra till metodutveckling samt stöd till och erfarenhetsutbyte/samverkan mellan länen i åtgärdsarbetet för Generationsmålet
och miljökvalitetsmålen.
Verksamheten i RUS organiseras av en styrgrupp med representanter från länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Havsoch vattenmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner.
Det löpande arbetet utförs av RUS arbetsgrupp med en verksamhetsledare och ett antal medarbetare från olika länsstyrelser och en
representant vardera för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.13

13

https://www.rus.se/, hämtat 2021-06-13.
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Länsstyrelserna samordnar och leder det regionala arbetet
mot de energi- och klimatpolitiska målen inom relevanta
ansvarsområden
I samarbete med regionala och lokala aktörer har samtliga länsstyrelser tagit fram regionala energi- och klimatstrategier.14
Enligt regleringsbrevet för 2021 ska länsstyrelserna samordna och
leda det regionala arbetet mot de energi- och klimatpolitiska målen
inom relevanta ansvarsområden.
Länsstyrelserna ska bedöma hur vidtagna åtgärder bidragit till att
uppnå de nationella energi- och klimatmålen. Uppdraget ska genomföras i dialog med Energimyndigheten och Trafikverket samt regionala och lokala aktörer. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samlat redovisa länsstyrelsernas arbete med klimat – och energifrågor, inklusive
Klimatklivet och klimatinvesteringar, till regeringen (Miljödepartementet, med kopia till Infrastrukturdepartementet) senast den
25 februari 2022.15
LEKS – länsstyrelsernas energi- och klimatarbete
LEKS är en nationell samordningsorganisation för att stödja länsstyrelserna i arbetet med att leda och samordna det regionala arbetet
och genomföra de regionala energi- och klimatstrategierna.
LEKS, stödjer och utvecklar länsstyrelsernas arbete med energiomställning och minskad klimatpåverkan. Det görs genom att utveckla
samverkan mellan länsstyrelserna, mellan länsstyrelsernas olika sakområden samt med berörda myndigheter, departement samt företrädare för energikontor, kommuner och regioner med flera. För att
underlätta länsstyrelsernas arbete tar LEKS fram statistik, vägledningar, kommunikationsmaterial m.m. Ett exempel är LEKS sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade
investeringar och projekt.
LEKS har en arbetsgrupp som ansvarar för nationell samordning
av länsstyrelsernas energi- och klimatarbete, samarbetet med andra
myndigheter och för kontakter med Regeringskansliet. Arbetsgrup-

14
15

Länsstyrelserna, LEKS, https://www.leks.se/regionala-strategier/, hämtat 2021-11-10.
Regleringsbrev 2021 för länsstyrelserna.
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pen består av sex personer från olika länsstyrelser, med olika ansvarsområden.16

7.3

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning och miljö- och klimatmålen

I utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ingår delområdena finansmarknad och internationella finansiella institutioner,
statlig förvaltningspolitik och statliga arbetsgivarfrågor, Agenda 2030,
fastighetsförvaltning, prognoser, redovisning, statistik och uppföljning samt offentlig upphandling.
7.3.1

Delområdet Finansmarknad

Delområdet finansmarknad omfattar åtgärder för ett stabilt finansiellt
system som ska präglas av ett högt förtroende med väl fungerande
marknader, starkt konsumentskydd och som bidrar till en hållbar utveckling samt en effektiv statlig finansförvaltning. I området ingår
Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Krigsförsäkringsnämnden.
Det riksdagsbundna målet för finansmarknadsområdet är att
1. Det finansiella systemet ska vara stabilt och präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och
företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett
högt skydd för konsumenter.
2. Det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.
3. Statens finansförvaltning ska bedrivas effektivt.17

Resultatindikatorn för hållbar utveckling är gröna obligationer.18
Gröna obligationer
Gröna obligationer är ett exempel på ett finansiellt instrument som
ger investerare möjlighet att styra kapital till klimat- och miljövänliga investeringar. De senaste åren har marknaden för gröna obligatio16
17
18

Länsstyrelserna, LEKS energi&klimatsamordning, www.leks.se, hämtat 2021-06-16.
Prop. 2015/16:1 utgiftsområde 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118.
Prop. 2021/22:01, utgiftsområde 2.
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ner vuxit kraftigt och i Sverige är marknaden stor sett ur ett internationellt perspektiv. Finansiellt och tekniskt är gröna och traditionella
obligationer likadana. Precis som för traditionella obligationer har
investerare i gröna obligationer en fordring på emittentens (utgivarens) hela balansräkning och inte enbart de specifika projekten eller
tillgångarna. Skillnaden mellan gröna och traditionella obligationer är
att för gröna obligationer utarbetar emittenten ett så kallat grönt
ramverk där de beskriver hur de investeringar som ligger till grund
för emissionen väljs ut, utvärderas, redovisas och hur effekterna rapporteras.19
Enligt budgetpropositionen för 2022 är den svenska marknaden
för gröna obligationer relativt stor och svenska kronor är den fjärde
mest använda valutan globalt när det gäller emittering av gröna obligationer.
Under 2020 ökade den gröna svenska obligationsstocken i såväl
total volym som i andel av den totala obligationsstocken. Detta gäller
både för icke-finansiella företag och för kommuner och regioner.
För 2020 uppgick icke-finansiella företags emissionsbelopp i gröna
obligationer till cirka 96 miljarder kronor, vilket motsvarade ungefär
24 procent av den totala emissionsvolymen. Sammanlagt har icke
finansiella företag emitterat drygt 210 miljarder kronor i gröna obligationer sedan 2013. För kommuner och regioner uppgick emissionsvolymen till 23 miljarder kronor, vilket motsvarar 47 procent av kommuners och regioners totala emissionsvolym 2020. Kommuner och
regioner har sammanlagt emitterat drygt 300 miljarder kronor sedan
2013.20
Under 2020 emitterade Riksgäldskontoret för första gången statliga gröna obligationer. Gröna obligationer är ett komplement till de
traditionella statsobligationerna. De pengar som lånas upp kopplas
till utgiftsposter i statens budget som rör hållbara investeringar och
projekt. Valet av utgifter görs utifrån Sveriges miljö- och klimatmål.21

19
20
21

Sveriges riksbank, Ekonomiska kommentarer nr 12, 2020.
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 2.
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 26.
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Finansinspektionen
Finansinspektionen ska arbeta för att det finansiella systemet ska
bidra till en hållbar utveckling och ska särskilt svara för att följa och
analysera utvecklingen inom ansvarsområdet.22
En av Finansinspektionens prioriteringar 2021 var att
hantera centrala hållbarhetsfrågor, inte minst på klimat och miljöområdet, och de risker som de innebär för våra samhällen och det finansiella
systemet. Den finansiella sektorn har en viktig roll i att hantera de risker
som utvecklingen innebär samt att kanalisera kapital till de investeringar
som krävs för en omställning. Därför har vi under de senaste åren arbetat för att finansiella företag ska integrera hållbarhetsrisker i sin styrning
och riskhantering, och att de har tillgång till relevant och jämförbar
hållbarhetsinformation från företag som de investerar i.
Under 2021 kommer vi att fortsätta mäta de klimatrelaterade riskerna i
de finansiella företagens portföljer. Vi kommer också att, utifrån kommande regelverk på EU-nivå, följa upp företagens arbete med hållbarhet
och hur de rapporterar om det. Vår ambition är se till att svenska finansiella företag är i framkant i tillämpningen av de nya kraven och vi kommer även att följa upp detta i vår tillsyn. Vi kommer också att delta aktivt
i arbetet med att ta fram globala standarder för hållbarhetsredovisning. 23

7.3.2

Delområdet Prognoser, redovisning, statistik
och uppföljning

Delområdet prognoser, redovisning, statistik och uppföljning omfattar
myndigheterna Konjunkturinstitutet, ESV, Finanspolitiska rådet och
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Statistiska centralbyrån (SCB) och Bokföringsnämnden. Området omfattar vidare verksamhet som ska bidra till att det finanspolitiska ramverket följs, att
politiska beslut och prioriteringar är välgrundade samt verksamhet
som ska bidra till transparens vid redovisningen av den ekonomiska
politiken.

22
23

2 § förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen.
Finansinspektionen, Promemoria, 2021-02-04, Fi dnr 21-2514.
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Statistiska centralbyrån
SCB, ansvarar enligt sin instruktion24 för att utveckla, framställa och
sprida officiell statistik och annan statlig statistik samt för att samordna systemet för den officiella statistiken. Inom ramen för den
officiella statistiken har SCB ansvar för statistiken om miljöekonomi
och hållbar utveckling.25
Miljöpåverkan från konsumtion, inklusive klimatpåverkan från konsumtion, ingår sedan 2019 i Sveriges officiella statistik (SOS). SCB är
ansvarig myndighet för statistiken om klimatpåverkan från konsumtion som ingår i området miljöekonomi och hållbar utveckling. Statistik om klimatpåverkan från konsumtion är en del av SCB:s miljöräkenskaper.
Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi.
Miljöräkenskaperna utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten,
avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt
naturresurser.26
7.3.3

Delområde Statlig förvaltningspolitik, statliga
arbetsgivarfrågor och Agenda 2030

Delområdet Statlig förvaltningspolitik omfattar styrning, ledning,
organisation och utveckling av de statliga myndigheterna samt vissa
övergripande frågor om relationen mellan stat och kommun, inklusive
regional ansvarsfördelning. Delområdet omfattar också regeringens
politik för genomförandet av Agenda 2030.
Det riksdagsbundna målet för den statliga förvaltningspolitiken är
en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och
effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet, och som
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.27

24

Förordningen (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån.
Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
26
SCB, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-ochhallbar-utveckling/miljorakenskaper/, hämtat 2021-11-10.
27
Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.
25
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Agenda 2030
Målet för Agenda 2030 är att
Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och
internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen
ska lämnas utanför.28

Enligt regeringen behövs det ett övergripande mål som anger inriktningen och säkrar att åtgärder inom de olika utgiftsområdena bidrar
till omställningen till ett hållbart samhälle i linje med Agenda 2030,
såväl nationellt som internationellt och med ett riksdagsbundet mål
kommer riksdagen att tydligt involveras i arbetet med Agenda 2030.
Målet tydliggör också att åtagandet att genomföra agendan är ett fortlöpande arbete som innebär att integrera och använda agendan som
ett verktyg i ordinarie processer. På så sätt blir målet vägledande för
att all berörd politik på lämpligt sätt ska bidra till en hållbar utveckling. Arbetet med att genomföra agendan kräver, enligt regeringen,
åtgärder inom i stort sett samtliga utgiftsområden.29
SCB ansvarar för statistikbaserad analys av Sveriges
genomförande av Agenda 2030
SCB har i uppdrag att samordna utvecklingen, produktionen och tillgängliggörandet av statistik för uppföljningen av Sveriges genomförande av Agenda 2030.30 Den statistiska uppföljningen av Agenda 2030
ska enligt regeringen, ge en övergripande bild av Sveriges genomförande av Agenda 2030. Den ska komplettera särskilda uppföljningar
som görs inom enskilda utgiftsområden – som t.ex. energi, utbildning,
transport eller miljö – som utgår från nationella mål och uppföljningssystem. Uppföljningen av Agenda 2030 är inte avsedd att ersätta de särskilda uppföljningarna utan sammanför aspekter av dessa,
särskilt där utgiftsområdena påverkar varandra.31

28

Prop. 2019/20:188, bet. 2020/21:FiU28, rskr 2020/21:154.
Prop. 2019/20:188, Sveriges genomförande av Agenda 2030.
30
Fi2018/02412/SFÖ och M2020/00628/Kl.
31
Prop. 2019/20:188, regeringsbeslut 3, 2010-02-16, dnr Fi2017/00692/SFÖ (delvis), regeringsbeslut 9, 2018-06-15, dnr Fi2018/02412/SFÖ m.fl., regeringsbeslut 1, 2020-04-23,
dnr M2020/00628/KI.
29
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På global nivå följs Agenda 2030-målen upp med hjälp av drygt
230 indikatorer. För den nationella uppföljningen används ytterligare
ett 50-tal nationellt anpassade indikatorer.32
Det nationella genomförandet av Agenda 2030
Enligt regeringen ska Sverige vara ledande i genomförandet av
Agenda 2030.
Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern
och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av agendan är att det
i samhället finns en bred delaktighet i omställningen. 33

Regeringen har konstaterat att många av de centrala principer som
uttrycks i Agenda 2030 redan är tydligt formulerade som målsättningsstadganden i svensk grundlag.
Enligt Regeringskansliet genomför de svenska miljömålen det nationella genomförandet av Agenda 2030:s miljörelaterade mål och delmål och bidrar till att uppfylla flera av de övriga målen i Agenda 2030.34
Riksdagen vill ha en resultatredovisning vartannat år
Riksdagen har givit regeringen till känna att en samlad redovisning
av genomförandet och måluppfyllelsen av arbetet med Agenda 2030
ska lämnas i en skrivelse till riksdagen vartannat år.35
Agenda 2030:s hållbarhetsmål 12 och 13
Agenda 2030 består av fyra beståndsdelar: den inledande politiska
deklarationen, 17 mål och 169 delmål, medel för genomförande och
ett ramverk för översyn och uppföljning. De 169 delmålen beskrivs
som globala målsättningar där varje regering, med hänsyn till nationella förutsättningar, formulerar nationella delmål utifrån den globala
ambitionsnivån.36 Delmålen beskriver hur respektive hållbarhetsmål
32

SCB www.scb.se, hämtat 2021-07-22.
Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.
34
Regeringskansliet 2021, Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling.
35
Bet. 2020/21:FiU28, Sveriges genomförande av Agenda 2030, rskr. 2020/21:154.
36
FN, Generalförsamlingen, A/RES/70/1, 55–59 §§.
33
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ska genomföras. De sista delmålen under respektive mål som har bokstäver, t.ex. 1a–1c, är åtaganden om hur målet ska genomföras.
Agenda 2030:s hållbarhetsmål 12 är att
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Till målet finns 11 delmål varav tre är åtaganden om hur målen ska
genomföras och totalt 19 indikatorer som finns på den nationella
indikatorlistan.37 Av dessa är fem nationella indikatorer. Delmålen
och de nationella indikatorerna är:
12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtionsoch produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas
utveckling och förutsättningar.
Nationella indikatorer är:
• Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och i andra
länder samt per område.
• Försäljning av antibiotika för djur per skattat kilo levandevikt av
livsmedelsproducerande djur.
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och
konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan,
även förlusterna efter skörd.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla
typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av
dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

37

Den nationella indikatorlistan finns på SCB:s webbplats se
https://scb.se/contentassets/0dc69a7282e74c75bf8b040ee3185fe3/nationell-indikatorlista2021.pdf, hämtat 2021-07-22.
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Nationell indikator är:
• Kemikalieanvändning per BNP (intensitet).
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för
att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag,
att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation
i sin rapporteringscykel.
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med
nationell politik och nationella prioriteringar.
Nationell indikator är:
• Utsläpp av växthusgaser från offentliga konsumtionsutgifter.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har en information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.
12.a Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och
tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar
utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och
främjar lokal kultur och lokala produkter.
Nationell indikator är:
• Turismens miljöpåverkan (exempelvis koldioxidutsläpp).
12.c Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som
uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta
kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella
negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga
och de berörda samhällena.
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Agenda 2030:s hållbarhetsmål 13 är att
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser.

Till målet finns fem delmål varav två är åtaganden om hur målen ska
genomföras och totalt tio indikatorer som finns på den nationella
indikatorlistan. Av dessa är två nationella indikatorer. Delmålen och
de nationella indikatorerna är
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning
till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på
nationell nivå.
Nationell indikator är:
• Statliga anslag inom klimatområdet som andel av totala budgeten.38
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och
institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas
konsekvenser samt tidig varning.
13.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder
US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.
Nationell indikator är:
• Andel av svenskt bistånd till klimat.39
13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna,
med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.
38

Enligt uppgift på SCB:s webb 2021-11-23 kommer denna indikator att redovisas i kommande
publiceringar.
39
Enligt uppgift på SCB:s webb 2021-11-23 kommer denna indikator att redovisas i kommande
publiceringar.
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En nationell samordnare för Agenda 2030
Inom kommittéväsendet har regeringen utsett en nationell samordnare som ska stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda
2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt. 40 Uppdraget ska delredovisas i mars 2022 och slutredovisas i mars 2024.
7.3.4

Delområde Offentlig upphandling

Delområdet Offentlig upphandling omfattar flera lagar med bestämmelser som syftar till att upphandlande myndigheter och enheter ska
göra effektiva offentliga inköp. Området omfattar Upphandlingsmyndigheten och den del av Konkurrensverkets verksamhet som avser
tillsyn över upphandlingslagstiftningen.
Regeringens mål för offentlig upphandling
Utifrån det riksdagsbundna målet för den statliga förvaltningspolitiken, se ovan, har regeringen preciserat målet för den offentliga upphandlingen:
Den offentliga upphandlingen ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara
konkurrensen på marknaden, samtidigt som innovativa lösningar främjas
samt miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas. 41

De resultatindikatorer som används vid resultatbedömningen av målet
för den offentliga upphandlingen är:
• andelen avbrutna upphandlingar,
• antal anbudsgivare per upphandling,
• andel överprövade upphandlingar, och
• andel överprövningar med helt eller delvis bifall i förvaltningsrätten.
Som framgår finns det inte någon indikator för att följa upp och mäta
måluppfyllelse av miljöhänsyn, m.fl. aspekter i målet.
40
41

Dir. 2020:17, En nationell samordnare för Agenda 2030.
Prop. 2014/15:1, utgiftsområde 2.
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I resultatbedömningen vägs även resultat in från exempelvis rapporter från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.42
Nationella upphandlingsstrategin
I den nationella upphandlingsstrategin har regeringen slagit fast att
Sverige ska ligga i framkant och fortsatt vara ett föredöme när det
gäller miljöanpassad offentlig upphandling och att ett livscykelperspektiv bör beaktas i upphandlingens olika faser. Enligt regeringen
har möjligheterna att ta miljö- och klimathänsyn vid upphandling
förtydligats i den nya upphandlingslagstiftningen.43
Nationella upphandlingsstrategin är en del av regeringens arbete
för att utveckla de offentliga upphandlingarna i Sverige. Syftet med
strategin är att stimulera myndigheter och enheter att använda upphandling som ett verktyg för att åstadkomma positiva effekter i den
egna verksamheten och i samhället i stort. Det kan, enligt regeringen,
till exempel handla om att främja en sund konkurrens på marknaden,
bidra till att hållbarhetsmål uppfylls samt stimulera innovation och
utvecklingen av nya varor och tjänster.
Strategin riktar sig till företrädare och medarbetare vid myndigheter, kommuner och regioner och ska fungera som ett stöd i deras
arbete. Enligt regeringen är även leverantörer en viktig målgrupp för
upphandlingsstrategin.44 Upphandlingsstrategin har inget slutår.
Se kapitlet om Offentlig konsumtion och upphandling för en mer
detaljerad redovisning av Upphandlingsstrategin.

7.4

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
– klimatarbete i Sveriges internationella bistånd

Inom utgiftsområdet Internationellt bistånd finns Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Nordiska Afrikainstitutet
(NAI), Folke Bernadotteakademin (FBA), Riksrevisionens anslag
för internationellt utvecklingssamarbete samt anslaget för utvärdering av internationellt bistånd.

42
43
44

Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 2.
Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.
Regeringen 2016-06-30, www.regeringen.se, hämtat 2021-06-17.
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Målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd är att
skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever
i fattigdom och förtryck. 45

Utgiftsområdets verksamhet finns även inom ramen för Sveriges
politik för global utveckling46 och för det internationella genomförandet av Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda om utvecklingsfinansiering och Parisavtalet.47
En av bedömningsgrunderna i regeringens resultatanalys av utgiftsområdesmålet är
– miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande
av naturresurser.
Enligt regeringen är miljö och klimat huvud- eller delsyfte i 43 procent
av del bilaterala biståndet. Enligt regeringen är det bilaterala biståndet tydligt inriktat mot att uppnå resultat inom bl.a. detta område.48
Inom det multilaterala biståndet har Sverige bidragit till minskade
utsläpp av växthusgaser i partnerländerna bland annat genom arbetet
i den Gröna klimatfonden (GCF) och den Globala miljöfonden
(GEF).49
Av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för
2022 framgick att det bilaterala biståndet, exklusive avräkningar,
2020 uppgick till 31,0 miljarder kronor. Som bilateralt bistånd räknas
enligt OECD-DAC allt bistånd som inte är kärnstöd till multilaterala och internationella organisationer eller multilaterala utvecklingsbanker. I det bilaterala biståndet ingår förutom stöd till länder och
regioner också tematiska och globalt inriktade stöd samt humanitära
projektstöd. Merparten av det bilaterala biståndet hanteras av Sida.
En del av det bilaterala biståndet består av öronmärkt stöd via multilaterala organisationer som framför allt hanteras av Sida, exempelvis
miljöprogram via FN. Dessa bidrag uppgick 2020 till 13,3 miljarder
kronor. En annan del kanaliseras genom organisationer i det civila
samhället, vilka 2020 mottog 10,6 miljarder kronor. Övrigt bilateralt
bistånd, exklusive avräkningar, uppgick 2020 till 7,2 miljarder kronor.
45

Prop. 2013/14:1, utgiftsområde 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:75.
Prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112.
47
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 7.
48
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 7.
49
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 7.
46
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Sverige har också bidragit till ökad motståndskraft och anpassningsförmåga samt minskade utsläpp av växthusgaser i partnerländerna bland annat genom arbetet i den Gröna klimatfonden (GCF)
och den Globala miljöfonden (GEF).

7.5

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Utgiftsområde 19 Regional utveckling omfattar insatser i form av
projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell
service samt utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning. Målet för utgiftsområdet och den regionala utvecklingspolitiken är
Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en
hållbar utveckling i alla delar av landet.50

Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till att nå andra mål såsom de nationella klimatmålen, de övriga relevanta nationella miljömålen, de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, m.fl.
Den regionala utvecklingspolitiken ska även bidra till en hållbar stadsutveckling och till att uppfylla målen för den sammanhållna landsbygdspolitiken.51
7.5.1

Nationella strategin för hållbar regional utveckling

I mars 2021 fattade regeringen beslut om skrivelsen Nationell
strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030.52
Enligt regeringen är strategin, med dess strategiska områden och
prioriteringar, vägledande för inriktningen av de regionala utvecklingsstrategierna. Strategin ska också, menade regeringen, vara styrande för
hur de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete på anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
kan användas. I strategin, som även ska främja en ändamålsenlig medverkan från statliga myndigheter i det regionala utvecklingsarbetet,
pekades ett antal stora samhällsutmaningar ut som ska genomsyra

50
51
52

Prop. 2019/20 :1, utgiftsområde 19, bet. 2019/20:NU2, rskr. 2019/20:113.
Prop. 2021/22 :1, utgiftsområde 19.
Skr. 2020/21:133, Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030.
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hela den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela
landet 2021–2030. Dessa är:
– miljöproblem och klimatförändringar,
– demografiska förändringar, och
– ökade klyftor både inom Sverige och inom EU.
Regeringen identifierade fyra strategiska områden som ska ligga till
grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken
2021–2030. De strategiska områdena är:
– likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet,
– kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet,
– innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande
i hela landet,
– tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem.
Regeringen identifierade även ett antal prioriteringar för respektive
strategiskt område. Genom samordnade och kompletterande insatser
inom och mellan de fyra strategiska områdena och prioriteringarna
skapas, enligt regeringen, goda förutsättningar för ett mer effektivt
genomförande av den regionala utvecklingspolitiken, landsbygdspolitiken och andra berörda politikområden.
Statliga myndigheter samt regionerna och Gotlands kommun har
viktiga roller i genomförandet av både den regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken.
De grundläggande förutsättningarna för att den regionala utvecklingspolitiken ska kunna utföras på ett ändamålsenligt och effektivt
sätt är enligt regeringen:
• kapacitet för regionalt och lokalt utvecklingsarbete,
• regional hänsyn och samverkan mellan statliga myndigheter, regioner och andra aktörer,
• lärande genom analys, uppföljning, utvärdering och forskning.
Den regionala utvecklingsstrategin har ännu inte följts upp eller
utvärderats och inget sådant uppdrag har heller getts. Regeringen
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pekade i skrivelsen dock ut Reglab53 som en viktig part för lärande
och utveckling. Reglab har ett antal så kallade kunskapsområden
inom vilka projekt bedrivs. Inom kunskapsområdet hållbar utveckling finns för närvarande tre projekt om integration.

7.6

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljömålsberedningen ska /---/ bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp och föreslå i vilken mån det är lämpligt att inom ramen för miljömålssystemet precisera mål och åtaganden
genom kvantitativa eller kvalitativa etappmål för konsumtionsbaserade
utsläpp.54
För att inte viktiga utsläppskällor på transportområdet ska stå utan
tillräcklig styrning bedömer regeringen dessutom att Miljömålsberedningen ska ta fram etappmål för flygets klimatpåverkan och bereda möjligheten till etappmål även för sjöfartens klimatpåverkan. 55

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård är indelat i områdena
Miljöpolitik och Miljöforskning.
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad
(Formas) ingår i delområdet Miljöforskning.
Myndigheter som delvis finansieras från utgiftsområdet är bl.a.
Sveriges geologiska undersökning (SGU), länsstyrelserna, Statens geotekniska institut (SGI), Lantmäteriet, Statens energimyndighet
(Energimyndigheten), Boverket, Transportstyrelsen, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Strålsäkerhetsmyndigheten.56
7.6.1

Delområde Miljöpolitik

Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det
generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen
är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom
EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för
53

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Forumet syftar till att skapa möten
för regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer om regional utveckling.
Reglab har 24 medlemmar: 21 regioner, Vinnova, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och
Tillväxtverket.
54
Dir. 2021:110.
55
Dir. 2021:110.
56
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 20.
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en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.57
Myndigheter inom delområde Miljöpolitik är Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).
SMHI är inte en av miljömålsmyndigheterna men är enligt sin
instruktion förvaltningsmyndighet bl.a. för klimatologiska frågor.
SMHI ska ta fram beslutsunderlag som bidrar till en god samhällsplanering, till att minska sårbarheten i samhället och till att miljökvalitetsmålen nås, samt inhämta och förmedla kunskaper om landets
klimatologiska förhållanden m.m. SMHI är nationell kontaktpunkt
för FN:s mellanstatliga panel om klimatförändringar Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC.58
Miljömålssystemet och miljömålen inom delområde Miljöpolitik
utvecklas kontinuerligt och har genomgått betydande förändringar
sedan riksdagen fattade beslut om dem 1999.59 En av förändringarna
genomfördes i samband med riksdagens beslut om det klimatpolitiska
ramverket i juni 2017.60
Målen i miljömålssystemet61 omfattar för närvarande:
– Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
– Miljökvalitetsmål, som anger det tillstånd i den svenska miljön
som miljöarbetet ska leda till.
– Etappmål som anger de samhällsomställningar som är viktiga steg
för att nå miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.62

57

Skr. 2017/18:265, Miljömålen – med sikte på framtiden.
Förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut.
59
Prop. 1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183.
60
Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.
61
Prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.
62
Skr. 2017/18:265, Miljömålen – med sikte på framtiden.
58
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Generationsmålet är det övergripande målet för den nationella
miljöpolitiken
Generationsmålet, som beslutas av riksdagen, är det övergripande
målet för den nationella miljöpolitiken och slår fast att vi till nästa
generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.63 Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning inom en generation som behövs för att nå miljökvalitetsmålen. Enligt regeringen förutsätter det en ambitiös miljöpolitik i
Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. Generationsmålet har förklarats närmare genom riksdagens beslut om 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet har preciserats i ett antal strecksatser
som ger vägledning om de värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås. 64
De 16 nationella miljökvalitetsmålen måste vara i huvudsak uppnådda om vi ska nå generationsmålet.
Miljökvalitetsmålen – bestämmer tillstånd för den svenska miljön
Miljökvalitetsmålen beskriver det framtida önskade miljötillståndet.
Till varje miljökvalitetsmål finns preciseringar för att innebörden av
vad som ska uppnås ska vara tydligare. Till miljökvalitetsmålen finns
även indikatorer som beslutas på myndighetsnivå.
De 16 miljökvalitetsmålen är:
– Begränsad klimatpåverkan
– Frisk luft
– Bara naturlig försurning
– Giftfri miljö
– Skyddande ozonskikt
– Säker strålmiljö
– Ingen övergödning
– Levande sjöar och vattendrag
63

Prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.
Prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377 och skr. 2017/18:265, Miljömålen
– med sikte på framtiden.
64
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– Grundvatten av god kvalitet
– Hav i balans samt levande kust och skärgård
– Myllrande våtmarker
– Levande skogar
– Ett rikt odlingslandskap
– Storslagen fjällmiljö
– God bebyggd miljö
– Ett rikt växt- och djurliv
En närmare beskrivning av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan finns nedan.
Miljökvalitetsmålen är mål inte visioner
Enligt regeringen är miljökvalitetsmålen, däribland Begränsad klimatpåverkan, inte visioner utan mål, dvs. uttrycker ett önskat framtida
tillstånd. Om hur miljökvalitetsmålen ska tolkas har regeringen uttryckt att:
miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska ”leda till”. Vi tydliggör med detta att miljökvalitetsmålen är
mål, dvs. de ska inte betraktas som visioner.65

Om bedömningsgrunden för måluppfyllelse har regeringen anfört att
ett miljökvalitetsmål bör bedömas som möjligt att nå om analysen visar
antingen att det tillstånd i miljön som målet och dess preciseringar
uttrycker kan nås, eller att tillräckliga åtgärder, nationellt och internationellt, är beslutade och förväntas vara genomförda inom en generation
efter att systemet infördes. Generationsmålets strecksatser bör också ingå
i analysen som kriterier för när förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen bedöms.66

Bedömningsgrunden för måluppfyllelse innebär därmed, enligt regeringen, att ett mål bör bedömas som möjligt att nå om analysen visar
antingen att den miljökvalitet som målet uttrycker kan nås eller att
65
66

Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, s. 20.
Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – före ett effektivare miljöarbete s. 28.
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tillräckliga åtgärder, nationellt och internationellt, är beslutade och
förväntas vara genomförda.
Regeringen har bedömt att det inte räcker med endast de nationella insatserna för att flera av miljökvalitetsmålen däribland Begränsad klimatpåverkan ska kunna nås. För att kunna nå dessa mål måste
man, enligt regeringen, även finna lösningarna inom EU eller genom
internationellt samarbete.
Om Generationsmålets strecksatser
Generationsmålets strecksatser ska vara övergripande för alla miljökvalitetsmål. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att
lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation och att
miljöpolitiken ska inriktas mot att:
– ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig,
och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är
säkrad,
– den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras,
främjas och nyttjas hållbart,
– människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas,
– kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från
farliga ämnen,
– en god hushållning sker med naturresurserna,
– andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön, och
– konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljöoch hälsoproblem som möjligt.67
Strecksatserna ska ingå som kriterier när förutsättningarna för att nå
miljökvalitetsmålen bedöms och i konsekvensanalyser för strategier
med etappmål och åtgärder som föreslås för att nå målen. Streck-

67

Prop. 2009/10:155. bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377, skr. 2017/18:265.
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satserna ska också kunna vara utgångspunkter när målövergripande
etappmål och indikatorer tas fram.68
Om miljökvalitetsmålens preciseringar
Miljökvalitetsmålen har operationaliserats genom att det till vart och
ett av dem finns ett antal preciseringar som tydligare definierar innebörden av miljökvalitetsmålen och det miljötillstånd som ska uppnås.
Preciseringarna ska, enligt regeringen, vara grunden för att tolka
miljökvalitetsmålens innebörd, vara kriterier vid bedömningen av möjligheterna att nå målen och vara vägledande för miljöarbetet.69 Regeringens utgångspunkt vid utformningen av preciseringarna har varit
att de ska ange ett miljötillstånd, vara åtgärdsneutrala, inte för omfattande och så långt som möjligt vara likartat utformade.70
I samband med beslutet om det klimatpolitiska ramverket beslutade riksdagen 2017 om en ny precisering till Begränsad klimatpåverkan.71
Om Generationsmålets och miljökvalitetsmålens indikatorer
De myndigheter som ansvarar för ett eller flera miljökvalitetsmål
använder sig av indikatorer för att bedöma om målen går att nå. De
indikatorer som de målansvariga myndigheterna tagit fram är, enligt
regeringen, ett viktigt steg på vägen mot en tydligare redovisning av
utvecklingen mot att nå miljömålen och ger också på sikt möjligheter
att bättre följa åtgärdsarbetet.
Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen. Indikatorerna
ska ge en bild av utvecklingen mot miljömålen, visa om den går i rätt
riktning och rätt takt, visa hur miljön mår och ge underlag för åtgärder och beslut.
Dataunderlaget till många av indikatorerna bygger på regelbundna
provtagningar, utsläppsstatistik, enkäter och andra studier om till-

68

Bet. 2009/10:MJU25.
Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete.
70
Ds 2012:23, Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål.
71
Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.
69
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ståndet i miljön, bland annat från den regionala och nationella miljöövervakningen.72
Generationsmålets indikatorer är:
• Behandlat avfall
• Eco-innovation index
• Ekologisk mat
• Ekologiskt fotavtryck
• Flygresor per invånare
• Förnybar energi
• Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per område
• Materialflödesräkenskaper
• Miljömotiverade subventioner
Om etappmålen i miljömålssystemet
I miljömålssystemet finns även etappmål. De nationella klimatmålen
är etappmål. Etappmål anger de samhällsomställningar som är viktiga
steg för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Etappmålen ska belysa vad som behöver göras för att Generationsmålet och
miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Etappmålen visar steg på vägen
till Generationsmålet och till ett eller flera miljökvalitetsmål.73
Etappmålen ska däremot inte ange ett miljötillstånd eftersom miljötillståndet är fastlagt i miljökvalitetsmålen med preciseringar.74 Etappmålen beslutas som huvudregel av regeringen. Riksdagen har också
beslutat om etappmål t.ex. etappmålen om klimat som redovisas ovan.
Etappmål ska även kunna tillföras miljömålssystemet genom mål
som beslutas inom EU eller genom att internationella överenskommelser införlivas i miljömålssystemet.75
72

Naturvårdsverket på https://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sverigesmiljomal/indikatorerna/, hämtat 2021-06-08 och skr. 2017/18:265, Miljömålen – med sikte på
framtiden.
73
Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete.
74
Ds 2012:23, Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål, s. 117.
75
Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete.
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Miljömålsmyndigheterna och länsstyrelserna

Av samtliga miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna är det endast
tre som ingår i utgiftsområde 20 och delområdet Miljöpolitik. Övriga
miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna återfinns i andra utgiftsområden.
Regeringen använder Generationsmålet och miljökvalitetsmålen
som uppgifter i instruktionerna till de 26 statliga förvaltningsmyndigheter som är miljömålsmyndigheter samt för alla länsstyrelser i den
länsstyrelsegemensamma länsstyrelseinstruktionen. De nationella
myndigheterna är:
• Boverket
• Exportkreditnämnden
• Folkhälsomyndigheten
• Försvarsmakten
• Havs- och vattenmyndigheten
• Kemikalieinspektionen
• Kommerskollegium
• Konsumentverket
• Livsmedelsverket
• Läkemedelsverket
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
• Naturvårdsverket
• Riksantikvarieämbetet
• Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
• Sjöfartsverket
• Skogsstyrelsen
• Statens energimyndighet
• Statens jordbruksverk
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• Statens skolverk
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Sveriges geologiska undersökning
• Tillväxtverket
• Trafikverket
• Transportstyrelsen
• Upphandlingsmyndigheten
I sina respektive instruktioner har myndigheterna och länsstyrelserna
en i huvudsak likalydande uppgift att verka för att det generationsmål
för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt
nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.
Länsstyrelsen har därutöver uppgifter i fråga om bl.a. energi och
klimat och ska även särskilt samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen, stödja kommunerna med underlag i deras arbete
med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och
regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.76
7.6.3

Klimatpolitiska ramverket

Det så kallade klimatpolitiska ramverket, som riksdagen har beslutat
om, består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det
klimatpolitiska ramverket innebär en skyldighet för regeringen att
föra en samlad klimatpolitik som utgår från klimatmålen och tydligt
redovisa hur arbetet fortskrider för att nå de av riksdagen fastlagda
klimatmålen.

76

6 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.

217

Att minska klimatpåverkan – nationella mål, styrmedel, åtgärder m.m.

SOU 2022:15

Klimatlagen
I klimatlagen77 finns bestämmelser om regeringens klimatpolitiska
arbete, vad arbetet ska syfta till och hur det ska bedrivas. Enligt lagen
ska regeringen bedriva ett klimatpolitiskt arbete som
• syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
• bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,
• är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
• vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska,
sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.
Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidsatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt. Regeringen ska sätta
de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet. Arbetet ska bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar
för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka med varandra.
Varje år ska regeringen lämna en klimatredovisning till riksdagen.
Klimatredovisningen som ska lämnas i budgetpropositionen ska innehålla
• en redovisning av utsläppsutvecklingen,
• en redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken
under året och vad de besluten kan betyda för utvecklingen av
växthusgasutsläppen, och
• en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder och
när och hur beslut om sådana åtgärder i så fall kan fattas.
Regeringen ska vidare – vart fjärde år – ta fram en klimatpolitisk
handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter
det att ordinarie val till riksdagen har hållits. Handlingsplanen bör
innehålla en beskrivning av

77

Klimatlagen (2017:720).
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• Sveriges åtaganden inom EU och internationellt,
• historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste
rapporterade utsläppsinventeringen,
• prognosticerade utsläppsminskningar,
• utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
• planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig
uppgift om när dessa åtgärder kan börja gälla,
• i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder
kan förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen
kan nås,
• i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika
utgiftsområden påverkar möjligheterna att nå de nationella och
globala klimatmålen, och
• vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå
de nationella och globala klimatmålen.
Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet78 ska utvärdera hur regeringens samlade politik
är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har
beslutat. Inom ramen för denna uppgift ska Klimatpolitiska rådet
särskilt
• utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden
bidrar till eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen,
• belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett
brett samhällsperspektiv,
• identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs,
• analysera hur målen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, både
kort- och långsiktigt, och
• utvärdera de underlag och modeller som regeringen bygger sin
politik på.
78

Förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet.
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Klimatpolitiska rådet ska vidare bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.
Senast vid utgången av mars varje år ska Klimatpolitiska rådet lämna
en rapport till regeringen med
• en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider,
• en bedömning av hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen, och
• de övriga analyser och bedömningar som myndigheten har gjort.
Tre månader efter det att regeringen har lämnat sin klimatpolitiska
handlingsplan enligt klimatlagen79 ska Klimatpolitiska rådet lämna
en rapport till regeringen med en bedömning av handlingsplanen.
Klimatpolitiska rådet är en nämndmyndighet. Nämnden består av
en ordförande, en vice ordförande och högst sex andra ledamöter
som utses av regeringen på förslag av nämnden. Klimatpolitiska rådet
ska lämna förslag på ledamöter så att det in nämnden finns ledamöter
som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdena klimat,
klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap samt att det finns en jämns fördelning av kompetens och erfarenhet.
Klimatpolitiska handlingsplanen
Syftet med den klimatpolitiska handlingsplanen80 är att redovisa
vilka styrmedel och åtgärder som bör vidtas för att dels nå de klimatmål som Sverige genom sitt åtagande i UNFCCC81 och EU åtagit
sig att medverka till, dels nå de nationella klimatmålen.
Regeringen utifrån att klimatpolitiken bör vara tvärsektoriell och
integreras i alla relevanta samhällsområden. Detta innebär att lagstiftning ska ses över för att säkerställa att det klimatpolitiska arbetet får
genomslag, att regeringen vid behov korrigerar klimatmålen och att
79

5 § klimatlagen (2017:720).
Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan,
bet. 2019/20:MJU16, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan,
rskr. 2019/20:314.
81
UNFCCC: United Nations Framme Convention on Climate Change samt
prop. 2016/17:16, Godkännande av klimatavtalet från Paris.
80
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konsekvensanalyser genomförs inom alla relevanta områden. För att
öka takten i utsläppsminskningarna så att klimatmålen kan nås lämnar regeringen ett hundratal klimatpolitiska förslag inom följande
områden:
a) Tvärsektoriella åtgärder,
• prissättning av växthusgasutsläpp,
• finansmarknaden,
• EU:s utsläppshandelssystem,
• konsumtionsbaserade områden,
• offentlig upphandling,
• forskning och innovation,
• lokalt och regionalt klimatarbete, och
b) åtgärder per sektor:
• bygg och anläggning,
• industri,
• el- och värmesektorn samt avfall,
• skogsbruk och annan markanvändning,
• jordbruk,
• arbetsmaskiner,
• transportsektorn,
c) EU- och internationellt arbete, och
d) regionalt klimatsamarbete.
Förberedelserna inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen
har påbörjats. Bland annat gav regeringen i mars 2021 ett antal myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa klimatpolitiska handlingsplan.82

82

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/myndigheter-ska-ta-fram-forslagtill-sveriges-klimatarbete/, hämtat 2022-01-18.
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Närmare om Sveriges nationella klimatmål

Sveriges nationella klimatmål är:
– Generationsmålet med strecksatsen konsumtionsmönstren av varor
och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt,
– miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan med precisering,
samt
– fyra etappmål om växthusgasutsläpp inom miljömålssystemet.
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är fastlagt av riksdagen och utformat i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonventionen). Genom beslut om det klimatpolitiska ramverket uppdaterade riksdagen 2017 preciseringen av
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan till temperaturmålet i
enlighet med Parisavtalet, vilket innebär att målet är att den globala
medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader och att
ansträngningar ska göras för att hålla ökningen under 1,5 grader.
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat och utformat i enlighet med
FN:s ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonventionen).
Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär att
halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska nås på
ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för
att detta globala mål kan uppnås.83

83

Prop. 1997/98:145, s. 162 ff., bet. 1998/99:MJU6, rskr.1998/99:183.
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I juni 2017 beslutade riksdagen i linje med Parisavtalet inom FN:s
klimatkonvention om en ny precisering av miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan. Preciseringen innebär att
Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till långt under
2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att
hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige
ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.84

Som uppföljningsansvarig myndighet, har Naturvårdsverket beslutat
att indikatorerna för Begränsad klimatpåverkan är:
• global medeltemperatur,
• klimatpåverkande utsläpp,
• koncentration av klimatpåverkande ämnen i atmosfären, och
• konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och i andra länder.85
För de totala konsumtionsbaserade utsläppen inkluderas alla utsläpp
– oavsett var i världen – som orsakas av den inhemska slutliga användningen. Utsläpp som orsakas av den importerade produktionen ingår.86
Fyra etappmål om växthusgasutsläpp
Riksdagen har beslutat om flera etappmål inom miljömålssystemet
som bidrar till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 87
Dessa är:
Ett långsiktigt utsläppsmål som innebär att:
• Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå
nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst
85 procent lägre än utsläppen 1990.88
84

Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.
Naturvårdsverket på https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/,
hämtat 2022-02-21.
86
Naturvårdsverket på https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransadklimatpaverkan/konsumtionsbaserade-utslapp-i-sverige-och-i-andra-lander/,
hämtat 2021-06-13.
87
Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.
88
Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.
85
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Etappmål till 2030 som innebär att:
• Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast 2030 vara
minst 63 procent lägre än utsläppen 1990. Högst 8 procentenheter
av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.89
Etappmål till 2040 som innebär att:
• Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2040
vara minst 75 procent lägre än utsläppen 1990. Högst 2 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande
åtgärder.90
Ett etappmål för transportsektorn som innebär att:
• Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast
2030 jämfört med 2010.91
7.6.5

Ett etappmål till det transportpolitiska hänsynsmålet

För delområde Transportpolitik i utgiftsområde 22 Kommunikationer
har riksdagen beslutat det övergripande transportpolitiska målet, liksom ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa.92
Till hänsynsmålet har regeringen beslutat ett etappmål om växthusgasutsläpp från inrikes transporter.
Etappmålet innebär att:
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart
som ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.93

89

Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.
Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.
91
Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.
92
Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257 och prop. 2012/13:1 utgiftsområde 22,
bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118.
93
Prop. 2019/20:1, utgiftsområde 22.
90
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Kompletterande åtgärder

Ett ökat nettoupptag i skog och mark, negativa utsläpp genom tekniker såsom avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS)
samt verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra
länder får räknas in som kompletterande åtgärder gentemot tre av de
fyra etappmålen. Mängden kompletterande åtgärder som får användas
mot dessa klimatmål uppgår till max 3,7 miljoner ton 2030, 0,9 miljoner ton 2040 och 10,9 miljoner ton 2045.94 Någon begränsning av
hur stor volym kompletterande åtgärder som får åstadkommas utöver klimatmålen finns dock inte.
Klimatpolitiska vägvalsutredningen som överlämnade sitt betänkande i januari 2020 föreslog en strategi med principer och mål för en
politik på området kompletterande åtgärder samt en handlingsplan
för att nå dessa mål. Betänkandet har remitterats.95
De kompletterande åtgärderna ska beräknas i enlighet med internationellt beslutade regler. Regeringen har varken beslutat vilka typer
av kompletterande åtgärder som avses användas för att nå klimatmålen eller på vilket sätt additionella åtgärder inom LULUCF-sektorn ska kunna räknas som kompletterande åtgärder. Regeringen har
inte heller beslutat i vilken omfattning den avser använda kompletterande åtgärder för att nå de befintliga klimatmålen. Regeringen avser återkomma i fråga om kompletterande åtgärder.96 Klimatpolitiska
vägvalsutredningen föreslog att endast effekter av åtgärder i utredningens strategi ska kunna tillgodoräknas som kompletterande åtgärder,
in den mån det inte överträffar den mängd nettoupptag som bokförs
enligt LULUCF-förordningen. I ljuset av EU:s gröna giv kan beräkningssätt för nettoupptag i skog och mark komma att revideras samtidigt som riktlinjer för artikel 6 inom Parisavtalet är ännu inte godkända, vilket försvårar möjligheterna för regeringen att fatta beslut i
frågan.

94

Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320. I och med att de maximalt tillåtna
mängderna kompletterande åtgärder som får tillgodoräknas gentemot målen uttrycks
som procentuella andelar av Sveriges utsläpp 1990, och de historiska utsläppen revideras årligen i enlighet med de internationella riktlinjerna för utsläppsrapportering, kan mängderna
kompletterande åtgärder uttryckta i miljoner ton koldioxidekvivalenter komma att ändras
framöver.
95
SOU 2020:4, Vägen till en klimatpositiv framtid, betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen.
96
Prop. 2020/21:1.
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Redovisningen av resultat i förhållande till miljöoch klimatmålen

Regeringen redovisar resultaten i förhållande till miljöoch klimatmålen till riksdagen
Regeringen redovisar resultaten av klimatarbetet enligt både budgetlagens97 och klimatlagens98 bestämmelser.
Bestämmelserna i budgetlagen och klimatlagen innebär inte att
regeringen inte kan lämna resultatredovisningar till riksdagen även i
andra sammanhang i t.ex. skrivelser och i särpropositioner. Riksdagen kan även begära resultatinformation för olika verksamheter
när det finns behov av det.
Utöver den årliga budgetpropositionen överlämnar regeringen t.ex.
en skrivelse med en samlad redovisning av arbetet med miljömålen
till riksdagen en gång varje mandatperiod. I skrivelsen sammanfattar
regeringen mandatperiodens arbete för att nå miljömålen.
Miljö- och klimatmålen – regeringens resultatredovisning
till riksdagen enligt budgetlagens bestämmelser
Miljömålen i miljömålssystemet är utgiftsområdesmål i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och de transportpolitiska
målen är utgiftsområdesmål i utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Miljömålen och de transportpolitiska målen har en funktion i relationen mellan riksdagen och regeringen i den statliga budgetprocessen. Statsbudgetens utgiftssida är indelad i 27 utgiftsområden. Det är
riksdagen som beslutar om mål för utgiftsområdena. Riksdagsbundna
mål i utgiftsområdet 20 Allmän miljö- och naturvård är Generationsmålet och miljökvalitetsmålen i miljömålssystemet.99
Av budgetlagens bestämmelser framgår att regeringen i budgetpropositionen ska lämna en redovisning av de resultat som uppnåtts
i verksamheten i förhållande till de mål som riksdagen beslutat.
Denna resultatredovisning ska vara anpassad till utgiftsområdena.100

97

Budgetlagen (2011:203).
Klimatlagen (2017:720).
99
Prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.
100
10 kap. 3 § budgetlagen (2011:203).
98
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Det innebär att regeringen i budgetpropositionen varje år till riksdagen ska redovisa resultaten i förhållande till de nationella miljömålen.
I budgetpropositionen redovisar, analyserar och bedömer regeringen resultaten (måluppfyllelsen) i förhållande till de mål som riksdagen beslutat. Riksdagens bedömning av resultaten och återkoppling till regeringen med anledning av det, finns därefter i respektive
riksdagsutskotts budgetbetänkande. Därutöver kräver regeringsformens bestämmelser att varje utskott följer upp och utvärderar riksdagsbeslut inom utskottets ämnesområde.101
Klimatmålen – regeringens redovisning till riksdagen enligt
klimatlagens bestämmelser
Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan
som ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits. Handlingsplanen bör innehålla en beskrivning av
• Sveriges åtaganden inom EU och internationellt,
• historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste
rapporterade utsläppsinventeringen,
• prognosticerade utsläppsminskningar,
• utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
• planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om när dessa åtgärder kan börja gälla,
• i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder
kan förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen
kan nås,
• i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika
utgiftsområden påverkar möjligheterna att nå de nationella och
globala klimatmålen, och
• vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå
de nationella och globala klimatmålen.

101

4 kap. 8 § regeringsformen (1974:152).
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Regeringen överlämnade sin första klimatpolitiska handlingsplan En
samlad politik för klimatet till riksdagen i december 2019. I handlingsplanen gick regeringen igenom hur Sveriges klimatpolitiska
arbete bör drivas, vilka åtgärder som hade beslutats tidigare och vilka
åtgärder som vid överlämnandet planerades för att nå klimatmålen.102
Den årliga redovisningen
Enligt klimatlagens bestämmelser ska regeringen dessutom varje år i
budgetpropositionen lämna en klimatredovisning till riksdagen.
Klimatredovisningen ska innehålla
• en redovisning av utsläppsutvecklingen,
• en redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken
under året och vad de besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen, och
• en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder och
när och hur beslut om sådana åtgärder i så fall kan fattas. 103
Regeringen lämnar sin årliga klimatredovisning till riksdagen som en
bilaga till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet i frågor om klimat
Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor
om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden,
kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande,
stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

102
103

Prop. 2019/20:65, bet. 2019/20:MJU16, rskr. 2019/20:314.
4 §, klimatlagen (2017:720).
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Naturvårdsverket tar fram underlag till regeringens årliga
klimatredovisning till riksdagen
I regleringsbrevet får Naturvårdsverket regeringens uppdrag att redovisa underlag till regeringens klimatredovisning enligt klimatlagen.
Underlaget till klimatredovisningen lämnas samtidigt med den årliga
uppföljningen av miljömålen.104
I regleringsbreven för 2020 och 2021 fick Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten har utvecklat verksamheten för
att bidra med underlag för regeringens arbete med att genomföra det
klimatpolitiska ramverket och för att klimatmålen ska nås. Uppdraget
omfattade särskilt utveckling av analysmetoder och beräkning av
klimateffekter.105
Naturvårdsverket redovisar resultaten i förhållande
till miljömålen till regeringen
Det är Naturvårdsverket som till regeringen redovisar resultatet i förhållande till miljömålen i den årliga uppföljningen och den fördjupade
utvärderingen vart fjärde år.106 De 26 miljömålsmyndigheterna och
länsstyrelserna ska enligt sina instruktioner i fråga om sitt miljöarbete rapportera till och samråda med Naturvårdsverket om vilken
rapportering och uppföljning som behövs. Inom miljömålssystemet
ska Naturvårdsverket
– vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande
och uppföljning,
– utvärdera, följa upp och i samråd med berörda myndigheter utveckla tillämpningen av samhällsekonomiska analyser,
– löpande och strategiskt analysera och utvärdera styrmedel och
åtgärder,
– varje år redovisa en samlad beskrivning av det närmast föregående
årets resultat med en uppföljning av etappmålen, en redovisning
av de åtgärder som vidtagits för att nå miljökvalitetsmålen och
generationsmålet, och en analys av utvecklingstrenden i förhållande till miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och
104
105
106

Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2018 och 2020.
Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2020 och 2021.
2 § förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.
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– vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna
att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet med en analys av
förutsättningarna att nå vart och ett av miljökvalitetsmålen, och en
målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet och
miljökvalitetsmålen.
Inom ramen för Naturvårdsverkets uppgift att vägleda samtliga
26 miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna i deras i arbete med
uppföljning och utvärdering av resultatet i förhållande till miljömålen har åtta av dessa myndigheter – inklusive Naturvårdsverket –
i sin tur ansvar för samordningen av uppföljningen och utvärderingen av ett eller flera miljökvalitetsmål.
I denna uppgift ansvarar Naturvårdsverket för samordningen av
sju miljökvalitetsmål, däribland miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för tre. Sex
andra myndigheter har ansvar för ett miljökvalitetsmål vardera.
För några miljökvalitetsmål däribland Begränsad klimatpåverkan,
lämnas dock ingen bedömning på regional nivå.107
Naturvårdsverket om sin vägledning av andra myndigheter
i genomförandet av miljömålen
Av Naturvårdsverkets årsredovisning för 2020 framgår att vägledningen av de myndigheter som enligt sin instruktion har i uppdrag
att verka för att miljömålen uppnås är integrerad i Naturvårdsverkets
verksamhet inom samtliga resultatområden.
Vägledning bedrivs, enligt Naturvårdsverket, genom samverkan,
samordning, stöd och råd, dialog, inspiration och information. Dessutom vägleder Naturvårdsverket också om vilka sakområden eller
miljöaspekter som bör prioriteras i miljöarbetet. Det gör verket
främst genom att kommunicera resultatet av den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019, men även i processen för nästkommande
fördjupad utvärdering.
I en samverkansgrupp för miljömålen samlar Naturvårdsverket
miljömålsmyndigheterna och andra berörda aktörer till löpande
dialog om att verka för att miljömålen nås. Vägledning om hur myndigheter kan arbeta systematiskt med ledning och styrning för att
107

RUS, https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/samlad-regional-bedomning-hurhar-miljoarbetet-gatt-i-lanen/, hämtat 2021-06-13.
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effektivt bidra till att miljömålen uppnås, kanaliserar Naturvårdsverket i huvudsak via vägledningen om miljöledning i statliga myndigheter. Naturvårdsverkets främjande arbete inom miljömålssystemet bidrar också, enligt verket, till vägledning av myndigheterna.
Vidare har Naturvårdsverket fortsatt sitt arbete med att utveckla
sin vägledning om och användning av samhällsekonomiska konsekvensanalyser.108
Klimatpolitiska rådet lämnar en utvärdering av regeringens
arbete med att nå klimatmålen till regeringen varje år
Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är
förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat
och utvärderar samtidigt enskilda styrmedel och åtgärder. Inom ramen
för denna uppgift ska Klimatpolitiska rådet senast vid utgången av
mars varje år lämna en rapport till regeringen med en bedömning av
hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider, en bedömning av hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen, och de
övriga analyser och bedömningar som myndigheten har gjort.109
Klimatpolitiska rådets årliga rapport 2021
I sin årliga rapport från 2021 konstaterade Klimatpolitiska rådet att
2020 blev ett speciellt år med avseende på covid-19-pandemin. Klimatpolitiska rådet valde därför att särskilt fokusera på att utvärdera regeringens samlade kris- och återhämtningspolitik under 2020 och hur
den påverkat möjligheterna att nå de klimatpolitiska målen. Rådet
menade att takten i omställningen fortfarande är för låg, något som
inte heller kommer att ändras med anledning av den beslutade politiken. Rådet pekade också på att regeringen inte tillräckligt utnyttjat
det ”möjlighetsfönster” som Coronapandemin inneburit när det gäller
att utforma återhämtningsinsatserna så att den samlade politiken för
klimatomställningen stärks. Klimatpolitiska rådet lämnade ett antal
rekommendationer i linje med de synpunkter som framfördes i rap-

108
109

Naturvårdsverkets årsredovisning för 2020.
Förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet.
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porten. Flera av rekommendationerna berör frågor om investering,
finansiering och tillståndsprövning.110
Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens klimatpolitiska
handlingsplan vart fjärde år
Enligt sin instruktion ska Klimatpolitiska rådet senast tre månader
efter det att regeringen har lämnat sin klimatpolitiska handlingsplan
enligt klimatlagen lämna en rapport till regeringen med en bedömning av handlingsplanen.111
Klimatpolitiska rådet om regeringens handlingsplan 2019
I Klimatpolitiska rådets rapport 2020 konstaterade rådet att den nuvarande klimatpolitiken inte kommer att räcka för att nå de nationella klimatpolitiska målen. Rådet konstaterade också att utsläppsminskningarna efter 2014 stannat av i flera sektorer. Klimatpolitiska
rådet riktade vidare kritik mot regeringens klimatpolitiska redovisning. Rådet menade bland annat att det i de flesta fall saknades effektbedömningar och, när dessa lämnades, att de är genomförda på oklara
grunder och att det är svårt att bedöma den samlade effekten av de
beslut som presenterades. Klimatpolitiska rådet bedömde att det var
särskilt allvarligt att regeringens klimatpolitiska handlingsplan inte
är ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma om målen kan nås
inom utsatt tid eller ej. Rådet bedömde exempelvis att flera insatser
var oklart beskrivna och saknar en tidsplan för genomförande. Rådet
lämnade ett antal rekommendationer till regeringen för att åtgärda
de brister som konstaterats. En av rekommendationerna var att konkretisera den klimatpolitiska handlingsplanen så att den blir en plan
för handling med ansvarsfördelning, tidsättning och effektbedömning av varje insats och av helheten samt att planen skulle följas upp
varje år i regeringens klimatredovisning. En annan rekommendation
gällde ledarskap och styrning som enligt rådet behöver stärkas för
att driva klimatomställningen ”… med tillräcklig kraft och
hastighet.”112
110
111
112

Klimatpolitiska rådets rapport 2021.
P. 2, 5 § förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet.
Klimatpolitiska rådets rapport 2020.
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Andra aktörer i miljömålssystemet och aktörer med
uppgifter i förhållande till klimatmålen och Agenda 2030

Miljömålsrådet
Miljömålsrådet som består av 18 myndigheter har ett tidsbegränsat
uppdrag av regeringen att stärka genomförandet av miljöpolitiken.
Rådet ska verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med miljömålen och stärka myndigheternas arbete och samordning när miljöpolitiken genomförs.
De 18 medverkande myndigheterna är:
• Boverket
• Energimyndigheten
• Folkhälsomyndigheten
• Havs- och vattenmyndigheten
• Jordbruksverket
• Kemikalieinspektionen
• Konsumentverket
• Livsmedelsverket
• Länsstyrelserna, genom Länsstyrelsen i Uppsala län
• Naturvårdsverket
• Riksantikvarieämbetet
• Skogsstyrelsen
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Sveriges geologiska undersökning
• Tillväxtverket
• Trafikverket
• Transportstyrelsen, och
• Upphandlingsmyndigheten
Uppdraget förlängdes 2018 och ska fortsätta till maj 2022.

233

Att minska klimatpåverkan – nationella mål, styrmedel, åtgärder m.m.

SOU 2022:15

Den 1 mars varje år presenterar Miljömålsrådet åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att
nå miljömålen.113 Miljömålsrådet lämnade sin senaste rapport till
regeringen den 1 mars 2021 som bl.a. innehöll en lägesbeskrivning av
Miljömålsrådets samverkansarbete i frågor om styrmedel för hållbar
konsumtion.114
Miljömålsberedningen
Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att tillsätta en parlamentarisk
beredning för att utarbeta underlag om hur miljökvalitetsmålen kan
nås. Beredningen har tagit namnet Miljömålsberedningen.
Miljömålsberedningens uppgift är att på uppdrag av regeringen
föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås genom politiskt förankrade
förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. Enligt
beredningens direktiv ska beredningen hantera frågor som berör flera
samhällsintressen och som därför kräver politiska avvägningar eller
områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor osäkerhet. Den ska även fokusera på frågor som kräver övergripande och
långsiktiga politiska prioriteringar, dels där det finns behov av strukturella förändringar, dels när det gäller frågor av särskild betydelse
som inte kan lösas på myndighetsnivå.
Miljömålsberedningen har tidigare redovisat följande delbetänkanden:
• Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet
(SOU 2010:101).
• Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34).
• Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning (SOU 2012:15).
• Minska riskerna med farliga ämnen! (SOU 2012:38), Långsiktigt
hållbar markanvändning, del 1 (SOU 2013:43).

113

Regeringsbeslut 1:16, 2014-12-18, M2015/213/Mm, Inrättande av Miljömålsråd och förordnande av rådets ledamöter och Regeringen,
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/miljomalsradet-far-forlangtuppdrag-och-ny-ordforande/, hämtat 2021-06-07.
114
Miljömålsrådets årsrapport 2021, inklusive förslag till regeringen.
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• Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten
(SOU 2014:50).
• Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21) och En
klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Del 1 resp. Del 2 bilaga
med underlagsrapporter (SOU 2016:47).
• Havet och människan (SOU 2020:83) volym 1 och 2.
Delegationen för cirkulär ekonomi
Våren 2018 inrättade regeringen en delegation för cirkulär ekonomi
för att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en
resurseffektiv, cirkulär biobaserad ekonomi.115 Cirkulär ekonomi är
ett verktyg för att minska miljö- och klimatpåverkan genom att
minska och effektivisera samhällets resursanvändning.
Delegationen har sitt ursprung i ett förslag som Utredningen cirkulär
ekonomi lämnade i sitt betänkande Från värdekedja till värdecykel –
så får Sverige en mer cirkulär ekonomi116 och aviserades av regeringen
i budgetpropositionen för 2018. Delegationen för cirkulär ekonomi
är ett rådgivande organ som består av en ordförande, en vice ordförande och högst tio övriga ledamöter som tillsätts av regeringen.
Delegationens uppgifter är att:
• Utarbeta en strategi för delegationens arbete med en omställning
till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Den ska inkludera hur omställningen kan stimuleras på olika nivåer i samhället. Delegationen
ska i sitt arbete utgå från betänkandet om cirkulär ekonomi.117
• Vara kontaktpunkt mellan relevanta aktörer för att underlätta
arbetet och skapa synergier.
• Identifiera hinder och motverkande styrmedel, behov av utbildning, information samt ge råd och föreslå kostnadseffektiva åtgärder till regeringen.
• Utgöra ett kunskapscentrum och vara för omvärldsbevakning
genom att samla goda exempel och information om pågående be115

Regeringen, Miljö och energidepartementet, 2018-04-12, dnr M2018/01090/Ke.
SOU 2017:22, Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi,
betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi.
117
SOU 2017:22, Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi,
betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi.
116
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tydande initiativ samt underlätta en effektiv samverkan mellan
dessa.
• Utse en referensgrupp med relevanta aktörer som med sin sakkunskap och erfarenhet ska stödja delegationens arbete. Delegationens ordförande sammankallar referensgruppen.118
I sin rapport till regeringen våren 2021119 lämnade Delegationen för
cirkulär ekonomi följande förslag på styrmedel för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi:
• Lägg till ett nytt miljömål ”Ett resurseffektivt samhälle”, i det
svenska miljömålssystemet.
• Kartlägg resursflöden och hur värdet av Sveriges resursflöden förändras över tid för att tydliggöra vilken potential en värdebevarande cirkulär ekonomi har.
• Avsätt medel för införandet av ett ”Cirkulärt lyft” – ett nationellt
program med en metodik för hur industrin kan stärka sin omställningsförmåga.
• Genomför en nationell satsning på design för cirkulär ekonomi
genom ett uppdrag till lämplig myndighet att verka som nationellt samordnande nav.
• Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer införa en plattform för cirkulär upphandling för att
underlätta dialog och matchning av köpare och leverantörer.
• Tillsätt en utredning om hur det kan skapas fler incitament för
hållbart konsumentbeteende.
• Gör det obligatoriskt för offentlig sektor att använda SIN-listan
(Substitute It Now-list), en förteckning över särskilt farliga ämnen
som tagits fram av ChemSec.
• Skapa regler för hälso- och miljöriskbedömning för återvunnet
material som inte är strängare än för jungfruligt.
• Öka användningen av återvunnen råvara genom att tillsätta en
utredning om system för kvotplikt och återvinningscertifikat på
118

Regeringen, Miljö- och energidepartementet, 2018-04-12, dnr M2018/01090/Ke.
Delegationen för cirkulär ekonomi, delegationens rapport 2021, Förslag på styrmedel som
kan påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi.
119
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plast, kvotplikter på återvunnen fosfor och återvunnet kväve, samt
hur ett Bonus-Malussystem för avfall kan utformas.
• Ställ tydligare krav på återvinning av byggavfall och användning
av återvunnet material i byggsektorn. Inför sanktioner för den som
inte sorterar bygg- och rivningsavfall enligt EU:s nya lagstiftning.
Strategin för cirkulär ekonomi
I juli 2020 presenterade regeringen en strategi för cirkulär ekonomi.
I strategin anges dels visionen Ett samhälle där resurser används
effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material
och ett övergripande mål om att omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, dels de globala
målen i Agenda 2030. Strategin ska hjälpa regeringen att staka ut riktningen och ambitionen för arbetet. Regeringen aviserar vidare att det
till strategin kommer att beslutas om handlingsplaner med konkreta
åtgärder.120
I strategin finns fyra fokusområden:
• Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och
produktdesign.
• Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster.
• Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära
kretslopp.
• Fokusområde 4: Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv
och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och
cirkulära affärsmodeller.
Strategin har kompletterats med en första handlingsplan med styrmedel och åtgärder. Denna presenterades i januari 2021.121 Enligt
Miljödepartementet kan det komma ytterligare handlingsplaner spe120

Miljödepartementet juli 2020: Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige
https://www.regeringen.se/4a3baa/contentassets/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/200
814_ce_webb.pdf, hämtat 2021-08-10. Strategin bygger på en överenskommelse mellan
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
121
Miljödepartementet: Cirkulär ekonomi – handlingsplan för omställning av Sverige.
https://www.regeringen.se/48f821/contentassets/561eea8cac114172b993c1f916e86a9b/cirku
lar-ekonomi-handlingsplan-for-omstallning-av-sverige.pdf, hämtat 2021-08-10.
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cifika områden eller materialströmmar. Det ska även tas fram kompletterande strategier, t.ex. en bioekonomistrategi. Under vintern
2020/2021 tog regeringen initiativ till arbetet med en bioekonomistrategi som skulle vara färdig under hösten 2021.122
Cirkulär ekonomi – handlingsplan för omställning av Sverige
I handlingsplanen redogjorde regeringen för den långsiktiga ambitionen att ta fram nya etappmål för att komplettera miljömålssystemet
och för att ta fram etappmål för strategins prioriterade strömmar
som är plast, textil, förnybara och biobaserade råvaror, livsmedel,
bygg- och fastighetssektorn, inklusive bygg- och rivningsavfall, samt
innovationskritiska metaller och mineral, där det bedöms lämpligt.
I övrigt hänvisade regeringen i handlingsplanen till Miljömålsberedningen (M 2010:04) och beredningens uppdrag att föreslå en
samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion.
Regeringen anför att uppdraget bland annat kompletterar regeringens strategi för cirkulär ekonomi.
Uppföljning av strategin och handlingsplanen kommer att redovisas i budgetpropositionen i likhet med uppföljningen av de nationella miljömålen eftersom strategin är ett verktyg för att nå flera av
de mål som riksdagen beslutat.
7.6.9

Fossilfritt Sverige

En särskild utredare har i rollen som nationell samordnare fått i uppdrag av regeringen att stödja regeringen i arbetet med att stärka och
fördjupa arbetet med initiativet Fossilfritt Sverige.123 Fossilfritt
Sverige samlar i dag cirka 500 aktörer från näringslivet, kommuner,
regioner, länsstyrelser och organisationer.124 Det mest uppmärksammade resultatet av initiativet är att 22 branscher hittills har formulerat färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som stakar ut vägen
mot nollutsläpp 2045. Utöver att färdplanerna är viktiga underlag för
regeringen, bidrar de till ökad samsyn, gemensamt engagemang och
122

https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/sveriges-forsta-bioekonomistrategi-dialogprocessen-fortsatter/, hämtat 2021-08-10.
123
Dir. 2016:66 Initiativet Fossilfritt Sverige.
124
Fossilfritt Sverige, www.fossilfrittsverige.se, hämtat 2021-12-18.
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väntas på sikt leda till minskade utsläpp. Regeringen har beslutat att
förlänga initiativet Fossilfritt Sverige i fyra år, till december 2024.125
Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft inom Fossilfritt Sverige
täcker mer än 70 procent av utsläppen i Sverige.126 Några exempel på
mål som presenterats i färdplanerna visas i figuren nedan.
Figur 7.1

Några exempel på mål som presenterats i branschers färdplaner

Källa: Fossilfritt Sverige.

Enligt Fossilfritt Sverige ska fokuset fram till december 2024 vara att
genomföra den 22 färdplanerna genom att:
1. Följa upp politiken och branschernas arbete med att genomföra
färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.
2. Ta fram nationella strategier för att stimulera fossilfri konkurrenskraft inom bland annat utveckling av en hållbar batterivärdekedja, vätgas och bioekonomi.
3. Utarbeta metoder för effektiva klimatkrav i den offentliga upphandlingen som driver industrins omställning framåt genom ett
klimatledarprogram för kommuner.
125

Dir. 2020:50.
Fossilfritt Sverige 2020, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Sammanfattningar 2018–
2020.
126
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4. Utveckla regionala handlingsplaner tillsammans med näringslivet
kopplade till färdplanerna.
5. Stötta utvecklingen av storskaliga gröna industriprojekt.
6. Visa upp möjligheterna i omställningen.127
Innehållet i de färdplaner som är relevanta för denna utredning redovisas i andra kapitel i betänkandet.
7.6.10

Finansiering med anslag – klimatarbete inom
utgiftsområde 20

Anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m.
Anslaget 1:2 Miljöövervakning får användas till utgifter och bidrag
för miljömålsuppföljning, för miljöövervakning, för statsbidrag till
ideella miljöorganisationer och till verksamhet vid Swedish Water
House och för arbete med miljöledningssystem. Anslaget får även
användas till utgifter för internationell miljöövervakning samt internationell rapportering som följer av EU-direktiv och andra internationella åtaganden. Anslaget får även användas till delegationen för
cirkulär ekonomi. Anslaget får även användas till utgifter för uppdrag
som syftar till att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.
Riksdagens beslut budgetåren 2018–2021 om belopp (exklusive
ändringsbeslut under pågående budgetår) under anslaget framgår av
tabellen nedan.
Tabell 7.1

Anslag 1:2 Miljöövervakning m.m., anvisat belopp 2018–2022
Budgetår

Anvisat belopp, tkr

2018
2019
2020
2021
2022

410 214 tkr
360 214 tkr
465 714 tkr
507 714 tkr
513 714 tkr

Källa: Finansutskottets betänkande FiU10 om Statens budget budgetåren 2018–2022.

127

Fossilfritt Sverige www.fossilfrittsverige.se, hämtat 2021-12-18.
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På en av miljöövervakningsanslagets anslagsposter, ap. 6 Bidrag till
ideella miljöorganisationer tilldelar regeringen Naturvårdsverket
25 000 tkr som ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers arbete som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmål
som riksdagen har beslutat. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen
av medlen. Bidrag ges som organisationsbidrag. 5 000 000 kronor
ska betalas ut som bidrag till organisationen Håll Sverige Rent för
arbete med att generera och förmedla kunskap och erfarenheter som
bidrar till minskad nedskräpning. 5 000 000 kronor ska betalas ut
som bidrag till organisationen Luftförorenings- och klimatsekretariatet
(AirClim) för dess arbete med att skapa och förmedla kunskap i syfte
att minska utsläppen av luftföroreningar, inklusive växthusgaser.
Anslaget 1:5 Miljöforskning
Anslaget 1:5 Miljöforskning får användas till utgifter för miljöforskning främst till stöd för arbete med miljökvalitetsmålen, miljöbalken
och underlag för internationellt förhandlingsarbete.
Anslaget får även användas till utgifter för statens andel av den
forskning som bedrivs samfinansierat med näringslivet vid IVL
Svenska Miljöinstitutet AB.
Anslaget får bland annat användas för att finansiera forskning till
stöd för genomförande av det klimatpolitiska ramverket.128
Anslaget disponeras av Naturvårdsverket.
Riksdagens beslut budgetåren 2018–2022 om belopp (exklusive
ändringsbeslut under pågående budgetår) under anslaget framgår av
tabellen nedan.
Tabell 7.2

Anslag 1:5 Miljöforskning, anvisat belopp 2018–2022
Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
78 825 tkr
78 825 tkr
93 825 tkr
98 825 tkr
96 825 tkr

Källa: Finansutskottets betänkandeFiU10 om Statens budget budgetåren 2018–2022.

128

Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2022.
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Anslaget 1:7 Avgifter till internationella organisationer
Anslaget 1:7 Avgifter till internationella organisationer får användas
till utgifter för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer.
Riksdagens beslut budgetåren 2018–2022 om belopp (exklusive
ändringsbeslut under pågående budgetår) under anslaget framgår av
tabellen nedan.
Tabell 7.3

Anslag 1:7 Avgifter till internationella organisationer,
anvisat belopp 2018–2022
Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
315 131 tkr
288 131 tkr
262 131 tkr
272 131 tkr
282 131 tkr

Källa: Finansutskottets betänkande FiU10 om Statens budget budgetåren 2018–2022.

Anslaget 1:8 Klimatbonus
Anslaget 1.8 Klimatbonus får användas till utgifter för klimatbonusen,
dvs. bidrag till fysiska och juridiska personer som har förvärvat en
klimatbonusbil.
I förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar finns bestämmelserna om stöd till klimatbonusbilar. Av förordningens 1 § framgår att
för att främja en ökad försäljning och användning av nya bilar med
en låg klimatpåverkan får, om det finns medel, en bonus ges enligt
denna förordning till fysiska personer eller företag som förvärvar sådana bilar.
Riksdagens beslut budgetåren 2018–2022 om belopp (exklusive
ändringsbeslut under pågående budgetår) under anslaget framgår av
tabellen nedan.
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Anslag 1:8 Klimatbonus, anvisat belopp 2018–2022
Budgetår

Anvisat belopp, tkr

2018
2019
2020
2021
2022

1 240 000 tkr
1 760 000 tkr
2 910 000 tkr
3 510 000 tkr

Källa: Finansutskottets betänkande FiU10 om Statens budget budgetåren 2018–2022.

Regeringen tilldelade 2021 Transportstyrelsen dispositionsrätten till
anslagets enda anslagspost med villkoret att den ska användas för
utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som har
förvärvat en ny klimatbonusbil. Bidraget som regleras i förordningen
(2017:1334) om klimatbonusbilar. Bidraget innebär att miljöanpassade
fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare
med utsläpp av koldioxid upp till ett visst värde kan premieras med
en bonus. För att främja en ökad försäljning och användning av nya
bilar med en låg klimatpåverkan får, om det finns medel, en bonus
ges till fysiska personer eller företag som förvärvar sådana bilar.
Transportstyrelsen prövar frågor om bonus. För en sådan bil som
släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer är bonusen 2021 högst
70 000 kronor.
I mitten av augusti 2021 meddelade Transportstyrelsen på sin
webbsida att medlen på anslaget skulle vara förbrukade inom några
veckor. Transportstyrelsen skulle därför göra en paus i utbetalningarna av klimatbonus i avvaktan på ekonomiska medel.129
I höständringsbudgeten 2021 anförde regeringen att antalet bilar
som är berättigade till klimatbonus hade ökat mer än vad som tidigare
beräknats. Dessutom hade andelen elbilar bland nya klimatbonusbilar ökat mer än förväntat, vilket har höjt klimatbonusens medelpremie. För att täcka årets utbetalningar av klimatbonus behövdes
därför ytterligare medel tillföras anslaget. Anslaget borde därför enligt regeringens förslag ökas med 1 900 000 000 kronor budgetåret
2021.130 Riksdagen beslutade om anslagsökningen den 24 november
2021.131 Även 2020 blev utgifterna för klimatbonus högre än beräk129

Transportstyrelsen https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/paus-iutbetalningar-av-klimatbonus/, hämtat 2021-11-01.
130
Prop. 2021/22:2.
131
Bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:53.
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nat. Utfallet för anslaget 1:8 Klimatbonus blev 2 078 miljoner kronor
2020. Det var 318 miljoner kronor (18,1 procent) högre än anvisat i
den ursprungliga budgeten. I ändringsbudget anvisade riksdagen ytterligare 400 miljoner kronor eftersom antalet bilar berättigade till bonusen blev fler än beräknat. Jämfört med föregående år, dvs. 2019, blev
utgifterna 797 miljoner kronor (62,3 procent) högre, vilket berodde
på att antalet bilar berättigade till bonus hade ökat. Under året utbetalades bonuspremier för 57 137 fordon, vilket var 22 701 fordon
fler än 2019.132
Anslaget 1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Anslaget 1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar får användas för utgifter för insatser för internationella klimatinvesteringar
som syftar till att uppfylla det svenska etappmålet för begränsad klimatpåverkan till 2020 samt internationella klimatåtaganden. Detta genom att delta i, förbereda, genomföra, utvärdera och utveckla projekt
och metoder för gemensamt genomförande och mekanismen för ren
utveckling under Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention för klimatförändringar samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer.
I samma syfte får anslaget användas för utgifter för förvärv av
utsläppsutrymme.
Anslaget får även användas för att utveckla och stödja internationellt klimatsamarbete som syftar till att bidra till ökad ambition i
genomförandet av Parisavtalet, bl.a. genom samarbetsformer enligt
avtalets artikel 6. Insatserna ska bidra till att minska växthusgasutsläpp i utvecklingsländer.
Anslaget får även användas för utgifter för utveckling av EU:s
system för handel med utsläppsrätter och utsläppsutrymme inom
ramen för bördefördelningsbeslutet samt för övervakning av internationell utsläppshandel. Anslaget får användas till finansiering av
utgifter för den internationella transaktionsförteckningen (ITL) för
registerhållning av transaktioner av s.k. Kyotoenheter samt för klimatkompensering av Regeringskansliets flygresor utanför EU. Utsläppsminskningsenheter som förvärvas för klimatkompensering får annulleras.

132

Skr. 2020/21:101 Årsredovisning för staten.

244

SOU 2022:15

Att minska klimatpåverkan – nationella mål, styrmedel, åtgärder m.m.

Riksdagens beslut budgetåren 2018–2022 om belopp (exklusive
ändringsbeslut under pågående budgetår) under anslaget framgår av
tabellen nedan.
Tabell 7.5

Anslag 1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar,
anvisat belopp 2018–2022
Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
235 000 tkr
335 000 tkr
255 000 tkr
265 000 tkr
154 100 tkr

Källa: Finansutskottets betänkande om Statens budget budgetåren 2018–2022.

Anslaget 1:13 Internationellt miljösamarbete
Anslaget 1:13 Internationellt miljösamarbete får i huvudsak användas
för utgifter för samarbete med länder av strategisk betydelse för det
globala miljö- och klimatsamarbetet, samt för utgifter för kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland.
Anslaget får användas för utgifter för projekt som stöder Arktiska
rådets verksamhet och för projekt som stödjer verksamhet inom
Barents Euro-Arktiska Råd, Nordiska ministerrådet samt inom Östersjöstaternas råd (CBSS).
Anslaget får användas för utgifter för tillskott till miljöutvecklingsfonden inom Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO).
Anslaget får användas för administration och samordning av kärnsäkerhetssamarbetet med Ryssland.
Riksdagens beslut budgetåren 2018–2022 om belopp (exklusive
ändringsbeslut under pågående budgetår) under anslaget framgår av
tabellen nedan.
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Anslag 1:13 Internationellt miljösamarbete,
anvisat belopp 2018–2022
Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
45 900 tkr
45 900 tkr
40 400 tkr
47 400 tkr
47 400 tkr

Källa: Finansutskottets betänkande FiU 10 om Statens budget budgetåren 2018–2022.

Anslaget 1:16 Klimatinvesteringar – klimatklivet
Anslaget 1:16 Klimatinvesteringar får användas för klimatinvesteringar på lokal och regional nivå samt för stöd till installation av
laddinfrastruktur för elfordon. Anslaget får användas för statsbidrag
för detta. Anslaget får även användas för utgifter för berörda myndigheters arbete för detta ändamål.
Av regeringens villkor för anslaget framgår att anslagsposten får
användas för utbetalning av stöd till klimatinvesteringar enligt förordningar som regeringen beslutat. Det framgår dock inte, vare sig i
budgetpropositionen eller i regleringsbrevet, vilka förordningar som
avses. Enligt den kompletterande informationen till anslagets ändamål i budgetpropositionen för 2020 avsågs då följande förordningar:
I förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar –
finns bestämmelser om att – om det finns medel – får statligt stöd i
form av bidrag ges för att varaktigt minska utsläppen av växthusgaser. Stöd får ges enligt förordningen till en åtgärd som bidrar både
till att uppfylla strategier, planer eller program för klimat och energi
i det eller de län eller i den eller de kommuner där åtgärden är avsedd
att genomföras, och ökar takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål.
Om det finns medel, får statligt stöd i form av bidrag ges enligt
förordningen i syfte att varaktigt minska utsläppen av växthusgaser.
Stödet får inte ges till privatpersoner utan ska användas t.ex. till företag där det får uppgå till max 70 procent av företagets investeringskostnad eller andra verksamheter där det får uppgå till max 50 procent
av investeringskostnaden. Enligt en ändring i förordningen kan stöd
nu även lämnas till lantbruket med kringliggande näringar. Detta har
bidragit till att Klimatklivet har kunnat ge investeringsstöd till pro246
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duktionsanläggningar av biokol för användning som jordförbättringsmedel i trädplanteringar och parker, vilket bidrar till en ökad kolsänka.
Ansökan om stöd prövas av Naturvårdsverket efter inhämtande
av yttrande från länsstyrelsen och Energimyndigheten. Stödet används ofta till laddningspunkter för elfordon.
I förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon finns bestämmelser om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon. Enligt förordningen får
Naturvårdsverket – om det finns medel – för omställningen till hållbara transporter i Sverige ge statligt stöd i form av bidrag enligt
denna förordning för installation av laddningspunkter för elfordon.
Bidrag får ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de
bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt.
Riksdagens beslut budgetåren 2018–2022 om belopp (exklusive
ändringsbeslut under pågående budgetår) under anslaget framgår av
tabellen nedan.
Tabell 7.7

Anslag 1:16 Klimatinvesteringar, anvisat belopp 2018–2022
Budgetår

Anvisat belopp, tkr

2018
2019
2020
2021
2022

1 590 000 tkr
750 000 tkr
1 955 000 tkr
1 935 000 tkr
2 755 000 tkr

Källa: Finansutskottets betänkande FiU10 om Statens budget budgetåren 2018–2022.

Enligt årsredovisning för staten för 2020 blev utfallet för anslaget
1:16 Klimatinvesteringar 1 009 miljoner kronor 2020. Det var 946 miljoner kronor (48,4 procent) lägre än anvisat i budgeten. Det berodde
framför allt på att tidigare år beslutat beställningsbemyndigande för
anslaget inte var på den nivå som behövdes för att kunna ingå ekonomiska åtaganden i den omfattning som anslaget var beräknat för
2020.133 Utfallet 2020 blev 440 miljoner kronor (77,2 procent) högre
jämfört med 2019. Under 2020 beviljades 509 ansökningar inom
Klimatklivet. Det var 324 fler beviljade ansökningar än föregående år.
133

Skr. 2020/21:101 Årsredovisning för staten 2020.
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Antalet inkomna ansökningar uppgick till 1 019, vilket är i nivå med
2019.134
Anslaget 1:17 Klimatpremier
Anslaget 1:17 Klimatpremier får användas för att främja marknadsintroduktion av fordon med låga utsläpp av växthusgaser. Anslaget
får användas för statsbidrag för detta. Anslaget får även användas för
utgifter för berörda myndigheters arbete för detta ändamål.
Anslaget får även användas för stöd för att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.
I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen att ändamålet skulle utökas och även omfatta att stimulera intermodala transportlösningar. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget.135
I förordningen (2016:836) om elbusspremie finns bestämmelser
om elbusspremie. Syftet är att bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö genom att
med en elbusspremie främja introduktionen av elbussar på marknaden. En elbusspremie får endast avse elbussar som beställts efter den
31 december 2015 för att användas i kollektivtrafik, har en maximal
transportkapacitet som är minst 15 passagerare, och är avsedda att
köras huvudsakligen på el och i övrigt endast på biodrivmedel.
Elbusspremier får ges till regionala kollektivtrafikmyndigheter,
kommuner eller aktiebolag som den regionala kollektivtrafikmyndigheten överlämnat befogenhet åt att ingå avtal om allmän trafik, eller
företag som ska bedriva kollektivtrafik. Energimyndigheten prövar
frågor om elbusspremier.
I förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning
av godstransporter från väg till sjöfart finns bestämmelser om miljökompensation för överflyttning av godstransporter på väg till sjöfart.
För att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och för att minska utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser
får Trafikverket – om det finns medel för ändamålet – ge miljökompensation (ekobonus) enligt denna förordning. Miljökompensation
lämnas för åtgärder som leder till att gods flyttas över från vägtransporter på det svenska vägnätet till sjötransporter. Miljökompensation
134
135

Skr. 2020/21:101 Årsredovisning för staten 2020.
Prop.2021/22:1, utgiftsområde 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:109.
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får ges för nya sjötransporter eller förbättringar av befintliga sjötransporter som leder till att vägtransporter ersätts med sjötransporter.
Miljökompensation får ges för nya sjötransporter eller förbättringar av befintliga sjötransporter som leder till att vägtransporter
ersätts med sjötransporter.
Miljökompensation får lämnas till en redare som bedriver sjöfart
med fartyg som är registrerade i ett fartygsregister i ett EES-land och
där fartygens resor inkluderar åtminstone en lossning eller lastning
av överflyttat gods i svensk hamn. Dessutom ska redaren vara etablerad i Europeiska unionen på grundval av kriterier som medger insyn och som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.
Miljökompensationen ska avse genomförandet av ett detaljerat
projekt med på förhand fastställda miljöeffekter och får inbegripa
fler än en redare. Miljökompensation får ges för att täcka delar av
driftskostnaderna för den aktuella sjötransporten eller finansiera inköp
av utrustning för omlastning för att tillhandahålla det planerade transportupplägget där gods flyttas över från väg till sjöfart. Miljökompensationen baseras på det transportarbete som det överflyttade godset
skulle ha genererat om det i stället hade transporterats på lastbil
inom Sverige.
Miljökompensationen beräknas genom att transportarbetet multipliceras med 0,12 kronor. Trafikverket prövar frågor om miljökompensation enligt denna förordning.
I förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon
finns bestämmelser om statligt stöd till vissa miljöfordon. För att
främja introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner
på marknaden och bidra till minskning av utsläpp av växthusgaser,
får Statens energimyndighet – om det finns medel – bevilja statligt stöd
i form av bidrag enligt denna förordning för köp av sådana fordon.
Stöd får beviljas företag, kommuner och regioner för köp av nya
miljölastbilar eller eldrivna arbetsmaskiner. Stöd får beviljas med ett
belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden för en
miljölastbil eller en eldriven arbetsmaskin, dock högst 40 procent av
den stödberättigande kostnaden. Energimyndigheten prövar frågor
om stöd enligt denna förordning och utövar tillsyn över att villkoren
för stödet följs.
Riksdagens beslut budgetåren 2018–2022 om belopp (inklusive
ändringsbeslut under pågående budgetår 2021) under anslaget framgår av tabellen nedan.
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Anslag 1:17 Klimatpremier, anvisat belopp 2018–2022

Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
170 000 tkr
170 000 tkr
1 600 000 tkr

Belopp efter ändringsbeslut
under budgetåret, tkr

220 000 tkr

Källa: Finansutskottets betänkande FiU10 om Statens budget budgetåren 2018–2022 och
prop. 2020/21/99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385.

Under budgetåret 2021 har anslagsbeloppet höjts med 100 000 tkr.
I vårändringsbudgeten 2021136 anförde regeringen om sitt förslag till
höjning av anslagsbeloppet att för att stödet till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon, för att elektrifiera
tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena, ska få genomslag behöver, enligt regeringen, medel kunna fördelas också för
stöd till eldrivna lastbilar. Anslaget borde därför ökas med
100 000 000 kronor.
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag.137
Anslaget 1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen
Anslaget 1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen får användas för
utgifter för statsbidrag till gröna och trygga samhällen. Anslaget får
även användas för merkostnader för att administrera stöden.138
I förordningen (2017:1337) om bidrag för grönare städer finns bestämmelser om stöd för gröna och trygga samhällen. Enligt bestämmelserna får Boverket – om det finns medel – ge statligt stöd i form
av bidrag till kommuner för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.
I förordningen (2020:1202) om stöd för gröna och trygga samhällen
finns bestämmelser om stöd för gröna och trygga samhällen. Stödet
får ges – i mån av tillgång på medel – för att långsiktigt främja stads-

136
137
138

Prop. 2020/21:99.
Prop. 2020/21/99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385.
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:109.
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grönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar i städer och tätorter.
Syftet med stödet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och
inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.
Riksdagens beslut budgetåren 2018–2022 om belopp (exklusive
ändringsbeslut under pågående budgetår) under anslaget framgår av
tabellen nedan.
Tabell 7.9

Anslag 1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen,
anvisat belopp 2018–2022
Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
100 000 tkr
33 000 tkr
50 000 tkr
150 000 tkr
200 000 tkr

Källa: Finansutskottets betänkande FiU10 om Statens budget budgetåren 2018–2022.

Anslaget 1:19 Industriklivet
Anslaget 1:19 Industriklivet får användas för utgifter kopplade till
åtgärder såsom forskning, förstudier och investeringar, som bidrar
till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser,
inklusive andra typer av växthusgaser relaterade till dessa.
Anslaget får också användas för utgifter kopplade till åtgärder som
bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser, såsom forskning, utveckling, test, demonstration och investeringar.
Anslaget får också användas för utgifter kopplade till strategiskt
viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen,
såsom forskning, förstudier och investeringar.
Anslaget får också användas till utgifter för berörda myndigheters
arbete kopplade till stödet.
I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen att ändamålet
för anslaget skulle ändras så att driftstöd för bio-CCS exkluderas,
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med formuleringen exklusive driftstöd för bio-CCS. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget.139
Enligt förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som
bidrar till industrins klimatomställning140 får Energimyndigheten –
om det finns medel – ge statligt stöd enligt förordningen bestämmelser i form av bidrag för åtgärder som:
1. bidrar till att minska sådana utsläpp av växthusgaser från industrin
som har ett direkt eller indirekt samband med industrins processer,
2. bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits
ut ur atmosfären, eller
3. genom tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar
inom industrin på ett väsentligt sätt bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål.
Sedan Industriklivet inrättades har riksdagens beslut om belopp under
anslaget mer än fördubblats och uppgick enligt budgetbeslutet för
2021 till 749 926 tkr.
Riksdagens beslut budgetåren 2018–2022 om belopp (exklusive
ändringsbeslut under pågående budgetår) under anslaget framgår av
tabellen nedan.
Tabell 7.10

Anslag 1:19 Industriklivet, anvisat belopp 2018–2022
Budgetår

Anvisat belopp, tkr

2018
2019
2020
2021
2022

300 000 tkr
300 000 tkr
600 000 tkr
749 926 tkr
909 000 tkr

Källa: Finansutskottets betänkande FiU10 om Statens budget budgetåren 2018–2022.

I höständringsbudgeten 2021 föreslog regeringen att anslaget 1:19
Industriklivet skulle ökas med 1 000 000 kronor. Som skäl för förslaget angav regeringen att anslaget används bl.a. för utgifter kopp139

Prop.2021/22:1, utgiftsområde 20, bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:109.
Förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning.
140

252

SOU 2022:15

Att minska klimatpåverkan – nationella mål, styrmedel, åtgärder m.m.

lade till åtgärder såsom forskning, förstudier och investeringar, som
bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser, inklusive andra typer av växthusgaser relaterade till dessa. Anslaget används också till utgifter för berörda myndigheters arbete
kopplade till stödet. Industriklivet är en av de investeringar som ingår
i den svenska återhämtningsplanen. Regeringen avsåg att ge Energimyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att den aktuella delen av
planen ska kunna genomföras. Arbetet ska bestå i att säkerställa processer för utbetalning av stöd och att tillhörande villkor motsvarar
de krav som ställs i EU:s förordning om faciliteten för återhämtning
och resiliens. Enligt regeringens förslag behövde därför Energimyndigheten tillföras ytterligare medel för detta arbete. Anslaget borde
därför ökas med 1 000 000 kronor.141 Riksdagen beslutade om ändringen den 24 november 2021.
Enligt årsredovisning för staten för 2020 uppgick utfallet för anslaget 1:19 Industriklivet till 165 miljoner kronor. Det var 435 miljoner kronor (72,6 procent) lägre än anvisat i statens budget. Att utfallet blev lägre berodde på att söktrycket varit lägre än beräknat och
att ansökningar hade blivit försenade inom omfattande projekt.142
Anslaget 1:21 Driftstöd för bio-CCS
Anslaget 1:21 Driftstöd för bio-CCS får användas för utgifter kopplade till ett driftstöd för avskiljning, infångning och lagring av biogen
koldioxid (bio-CCS) i form av omvänd auktionering. Anslaget får
även användas för utgifter för administration av stödet.
Anslaget fördes upp på statsbudgetens utgiftssida i riksdagens
budgetbeslut för 2022. Det anvisade beloppet var 15 000 tkr.
Anslaget 99:1 Laddinfrastruktur
Anslaget 99:1 Laddinfrastruktur får användas för utgifter för stöd till
publika stationer för snabbladdning av elfordon för tillgänglighet
längs större vägar samt infrastruktur för elektrifiering av tunga transporter genom statisk laddning eller tankning.143
141
142
143

Prop. 2021/22:2.
Skr. 2020/21:101, Årsredovisning för staten.
Bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:110.
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Anslaget fördes upp på statsbudgetens utgiftssida i riksdagens
budgetbeslut för 2022. Det anvisade beloppet var 600 000 tkr.
Anslaget 99:2 Biogasstöd
Anslaget 99:2 Biogasstöd får användas för utgifter för att stimulera
utvecklingen av biogasproduktion. Anslaget får även användas för de
administrativa utgifter som detta medför.144
Anslaget fördes upp på statsbudgetens utgiftssida i riksdagens budgetbeslut för 2022. Det anvisade beloppet var 500 000 tkr.

7.7

Utgiftsområde 21 – Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel och användning av energi,
inklusive elsäkerhet. Ansvaret för åtgärderna ligger främst på Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Affärsverket svenska
kraftnät (Svenska kraftnät) och Elsäkerhetsverket.
7.7.1

Mål för utgiftsområdet

Riksdagen har beslutat om det övergripande målet för energipolitiken
som bygger på samma tre grundpelare som energisamarbetet i EU
och syftar till att
förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.
Energipolitiken ska således skapa villkoren för en effektiv och hållbar
energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med
låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.145

Därutöver har riksdagen beslutat om energipolitiska mål kopplade
till vissa årtal baserade på den energiöverenskommelse som slöts
2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna.146 Liberalerna valde att stå utanför energiöverenskommelsen. Efter att överenskommelsen slöts har
Moderaterna och Kristdemokraterna valt att lämna överenskommelsen.
144
145
146

Bet. 2021/22:MJU1, rskr. 2021/22:110.
Prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2018/19:411.
Prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2018/18:411.
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De riksdagsbundna målen är:
– År 2020 ska andelen förnybar energi utgöra minst 50 procent av den
totala energianvändningen, andelen förnybar energi i transportsektorn
ska vara minst 10 procent, och energianvändningen ska vara 20 procent
effektivare jämfört med basåret 2008. En nationell planeringsram för
vindkraft fastställs motsvarande en årlig produktionskapacitet på 20
terawattimmar (TWh) från vindkraft på land och 10 TWh till havs. 147
– Den förnybara elproduktionen i den med Norge gemensamma elcertifikatsmarknaden ska öka med 28,4 TWh.148
– År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.149 Målet inom det med Norge gemensamma elcertifikatssystemet ökar med 18 TWh nya elcertifikat till 2030. 150
– År 2040 är målet 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett
mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte
heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. 151

Det övergripande målet för forskning och innovation på energiområdet är att
– bidra till att uppfylla uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga
energi- och klimatpolitiken och energirelaterade miljöpolitiska mål.152

Riksdagen har även konkretiserat tre delmål och angett att forskning
och innovation på energiområdet ska
– bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens som
behövs för att genom tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige,
karaktäriserat av att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft
och försörjningstrygghet,
– utveckla teknik och tjänster som kan kommersialiseras genom svenskt
näringsliv och därmed bidra till hållbar tillväxt och energisystemets
omställning och utveckling såväl i Sverige som på andra marknader,
samt
– bidra till och dra nytta av internationellt samarbete på energiområdet.153
147

Prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301.
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.
Prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2018/19:411.
150
Prop. 2016/17:179, bet. 2016/17:NU20, rskr. 2016/17:330.
151
Prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2018/19:411.
152
Prop. 2016/17:66, bet. 2016/17:NU9, rskr. 2016/17:164.
153
Prop. 2012/13:21, bet. 2012/13:NU6, rskr. 2012/13:153.
148
149
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Europeiska unionens mål inom energiområdet
I mars 2007 antog Europeiska rådet slutsatser bl.a. om att 20 procent
av den energi som används inom EU ska komma från förnybara energikällor, 10 procent av energianvändningen i transportsektorn ska vara
förnybar och 20 procent energieffektivisering till 2020 jämfört med
kommissionens referensscenario (PRIMES 2007). Dessa mål har
genomförts i Sverige genom de energipolitiska mål som beslutats för
2020.154
I oktober 2014 antog Europeiska rådet slutsatser bl.a. om EU:s
mål för förnybar energi och energieffektivitet för 2030. I juni 2018
kom Europaparlamentet och rådet överens om en höjning av dessa
mål. Överenskommelsen innebär bl.a. ett bindande mål om minst
32 procent förnybar energi och ett övergripande energieffektiviseringsmål om minst 32,5 procent. Målen ska nås kollektivt och varje medlemsstat rapporterar sina nationella bidrag i de s.k. nationella energioch klimatplanerna.
Varje medlemsstat ska även säkerställa att andelen förnybar energi
av den slutliga energianvändningen inom transportsektorn är minst
14 procent 2030, varav bidraget från s.k. avancerade biodrivmedel ska
vara minst 3,5 procent.
För att öka investeringarna och knyta ihop EU:s elsystem tydliggjorde Europeiska rådet ambitionen avseende sammanlänkningsmålet om 10 procent till 2020 och introducerade en målsättning på
15 procent till 2030 som innebär att varje medlemsstat ska ha motsvarande handelskapacitet till grannländerna i procent av landets installerade elproduktionskapacitet.
Miljömål som är relevanta för energipolitiken
De miljökvalitetsmål som, enligt regeringen, är mest relevanta för
energipolitiken är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Levande
skogar, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Säker strålmiljö och
Ett rikt växt- och djurliv.

154

Prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301.
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Vätgasstrategin

I februari 2021 gav regeringen Statens energimyndighet i uppdrag att
ta fram ett förslag på strategi för vätgas och elektrobränslen för att
underlätta för omställningen till fossilfrihet.155
Som skäl för uppdraget nämner regeringen bland annat att Europeiska kommissionen 2020 presenterade två meddelanden om EUstrategier för energisystemintegration och vätgas som en del av den
gröna given. I vätgasstrategin redogör kommissionen för en färdplan
mot utökad produktionskapacitet av vätgas från förnybar el till 2030.
Ytterligare ett skäl som anges är att regeringen i den klimatpolitiska
handlingsplanen uppger att vätgas kan komma att få en större roll i
framtiden vad gäller industriprocesser, lagringskapacitet och bränsleceller i fordon.
7.7.3

Elektrifieringsstrategin

I budgetpropositionen för 2020 aviserade regeringen att en nationell
strategi för elektrifiering där elektrifieringens betydelse för att nå fossiloberoende i transportsystemet är en viktig del.156 I oktober 2020 beslutade regeringen att tillsätta en elektrifieringskommission.157 Samtidigt utsåg energi- och digitaliseringsministern ledamöter till en
arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till en nationell strategi för elektrifiering.158 Utgångspunkten för arbetsgruppens arbete
är att bidra till förutsättningar för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering som bidrar till att uppnå klimatmålen
2030, 2040 och 2045. Strategin ska utifrån ett helhetsgrepp analysera
tekniska, ekonomiska och policymässiga förutsättningar i energisektorn för att möjliggöra en ökad elektrifiering och redovisa en plan
för att hantera eventuella hinder.
Arbetet med strategin ska även bidra till ökade kunskaper och samverkan mellan näringsliv, regioner, akademi, övriga berörda aktörer i
samhället, myndigheter och Regeringskansliet.
155

Infrastrukturdepartementet: regeringsbeslut 2021-01-28, I2021/00332, Uppdrag att ta fram
förslag till en strategi för vätgas och elektrobränslen.
156
Prop. 2019/20:1, utgiftsområde 21.
157
Infrastrukturdepartementet, Bilaga 1 till beslut I 6 vid regeringssammanträde den 14 oktober 2020 I2020/02592.
158
Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet. Protokoll 2020-10-14, 3 § I2020/02609.
Arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till en nationell strategi för elektrifiering.
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I bilaga till protokollet beskriver regeringen arbetsgruppens uppdrag närmare. Av bilagan framgår att strategin ska utifrån ett helhetsgrepp analysera tekniska, ekonomiska och policymässiga förutsättningar i energisektorn för att möjliggöra en ökad elektrifiering samt
redovisa en plan för att hantera eventuella hinder. I detta ingår även
att tydliggöra roller och ansvar i det fortsatta arbetet, dels mellan kommunal, regional och statlig nivå, dels mellan myndigheter, näringsliv
och civilsamhälle. Förslaget till strategi ska väga in relevant arbete
som pågår främst inom transport-, industri-, miljö-, och klimatpolitiken, exempelvis arbetet inom regeringens strategiska samverkansprogram. Förslaget ska även väga in åtaganden från näringslivet och
andra aktörer, däribland den elektrifieringskommission som regeringen tillsatt.
Elektrifieringskommissionen
Som framgår ovan beslutade regeringen i oktober 2020 att tillsätta
en elektrifieringskommission. Elektrifieringskommissionen ska i samråd med berörda aktörer identifiera åtgärder som de kan vidta för att
takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka. Analysen ska
innefatta person- och godstransporter inom samtliga trafikslag. Kommissionen ska särskilt fokusera på hur regionala godstransporter, de
statliga vägarna, för industrin viktiga stråk och transporter i byggoch anläggningsprojekt kan elektrifieras.
Kommissionen består av 16 ledamöter med infrastrukturminister
Tomas Eneroth som ordförande. Ledamöterna är representanter från
politiken, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.
Den 28 december 2021 presenterade Elektrifieringskommissionen
en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större
vägar, med fokus på tunga transporter. Handlingsplanen pekar ut
den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och
tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar 10 steg
som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter.159

159

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/en-handlingsplan-forelektrifiering-av-de-mest-trafikerade-vagarna-i-sverige/, hämtat 2022-01-18.
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Finansiering med anslag – klimatarbete inom
utgiftsområde 21

Anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering
Anslaget Insatser för energieffektivisering får användas för utgifter
för att utveckla och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden samt stöd till energieffektiv teknik. Anslaget får även användas
för utgifter för insatser för informationsspridning, utveckling och
spridning av verktyg och metoder samt utredningsinsatser. Anslaget
får användas för utgifter för genomförandet av EU-rättsakter samt
annat internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet
och därtill hörande metod-, utvecklings- och utredningsarbete. Anslaget får även användas för utgifter för utveckling av styrmedel för
energieffektivisering.
I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen att ändamålet
skulle ändras så att statlig medfinansiering av nationellt regionalfondsprogram stryks ut ändamålet då medfinansiering av programmet perioden 2014–2020 avslutades under 2020 och inga medel finns avsatta
för ändamålet 2022.160
Tabell 7.11

Anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering – anvisat belopp
åren 2018–2022
Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
233 000 tkr
228 000 tkr
203 000 tkr
28 000 tkr
18 000 tkr

Källa: FiU10 Statens budget för åren 2018–2022.

Anslaget 1:3 Insatser för fossilfri elproduktion
Anslaget fick till och med budgetåret 2021 användas för arbete med
informations-, utrednings-, utvärderings- och samordningsinsatser i
syfte att underlätta för utvecklingen av förnybar elproduktion. Anslaget får även användas för utgifter för stöd till länsstyrelser, kommuner och regioner samt föreningar för samordnings- och informa160

Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 21, bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96.
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tionsinsatser. Anslaget får användas för studier av miljöeffekter av
etableringar av förnybar elproduktion inklusive utveckling av tekniska
och andra lösningar för att underlätta samexistens med övriga samhällsintressen.
Riksdagen har anvisat medel under anslaget åren 2018–2022 enligt
tabellen nedan.
Tabell 7.12

Anslaget 1:3 Insatser för fossilfri elproduktion – anvisat belopp
åren 2018–2022
Budgetår

Anvisat belopp, tkr

2018
2019
2020
2021
2022

25 000 tkr
25 000 tkr
25 000 tkr

Källa: FiU10 Statens budget för åren 2018–2022.

I sitt beslut om statens budget för 2022 beslutade riksdagen att
namnet på anslaget 1:3 Insatser för förnybar elproduktion ändras till
1:3 Insatser för fossilfri elproduktion och att anslagets ändamål
ändras och får följande lydelse:
Anslaget får användas för arbete med informations-, utrednings-, utvärderings- och samordningsinsatser i syfte att underlätta för utvecklingen
av fossilfri elproduktion. Anslaget får även användas för utgifter för stöd
till länsstyrelser, kommuner och regioner samt föreningar för samordnings- och informationsinsatser. Anslaget får användas för studier av
miljöeffekter av etableringar av fossilfri elproduktion inklusive utveckling
av tekniska och andra lösningar för att underlätta samexistens med övriga
samhällsintressen. Anslaget får vidare användas för att infria tidigare ingångna åtaganden som gjorts för anslaget 1:3 Insatser för förnybar elproduktion.161

Anslaget 1:4 Energiforskning
Anslaget fick till och med budgetåret 2021 användas för utgifter och
statsbidrag för forsknings-, utvecklings-, demonstrations- och kommersialiseringsinsatser inom energiområdet. Anslaget får även användas
för utgifter för bidrag för att främja utvecklingen av teknik som
161

Bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96.
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baserar sig på förnybara energislag och effektiv energianvändning i
industriella processer i försöks- eller fullskaleanläggningar. Anslaget
får även användas för myndighetens arbete med forskningsrelaterade
uppgifter, utgifter för utrednings-, utvärderings- och samordningsinsatser inom energiområdet, svenskt och internationellt forskningsoch utvecklingssamarbete samt för att uppfylla Sveriges åtaganden
inom ramen för ingångna bilaterala energiforskningssamarbeten.
Anvisade belopp under anslaget åren 2018–2022 framgår av tabellen
nedan.
Tabell 7.13

1.29 Anslaget 1:4 Energiforskning – anvisat belopp
åren 2018–2022
Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
1 477 723 tkr
1 547 723 tkr
1 567 723 tkr
1 515 223 tkr
1 432 723 tkr

Källa: FiU10 Statens budget för åren 2018–2022.

Även när det gäller anslaget 1:4 Energiforskning finns det enligt
näringsutskottet ett behov av att förtydliga ändamålet för anslaget.
Utskottet ansåg att riksdagens beslut skulle inkludera att ordet ”förnybara” skulle ersättas med ordet ”fossilfria” i anslagets ändamål och
att det skulle tydliggöras i ändamålet att anslaget får användas såväl
till kärnteknisk forskning som till forskning om förnybar energi.
Riksdagen beslutade därför att ändamålet för anslaget 1:4 Energiforskning skulle ändras så att ändamålet är att:
Anslaget får användas för utgifter och statsbidrag för forsknings-, utvecklings-, demonstrations- och kommersialiseringsinsatser inom energiområdet. Anslaget får även användas för utgifter för bidrag för att främja
utvecklingen av teknik som baserar sig på fossilfria energislag och effektiv energianvändning i industriella processer i försöks- eller fullskaleanläggningar. Anslaget får därmed användas såväl till kärnteknisk forskning som till forskning om förnybar energi. Anslaget får även användas
för myndighetens arbete med forskningsrelaterade uppgifter, utgifter för
utrednings-, utvärderings- och samordningsinsatser inom energiområdet,
svenskt och internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete samt
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för att uppfylla Sveriges åtaganden inom ramen för ingångna bilaterala
energiforskningssamarbeten.162

Anslaget 1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter
Anslaget får användas för utgifter för stöd till publika stationer för
snabbladdning av elfordon för tillgänglighet längs större vägar samt
infrastruktur för elektrifiering av tunga transporter genom statisk laddning eller tankning. Anslaget får också användas till utgifter för
berörda myndigheters arbete kopplat till stödet. För budgetåret 2021
anvisade riksdagen 550 000 tkr för ändamålet. Näringsutskottet föreslog att riksdagen skulle anvisa 0 kronor för 2022 till anslaget till följd
av en omfördelning av medlen till ett nytt anslag för laddinfrastruktur
inom utgiftsområde 20.163
I förordningen (2020:577) om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer finns bestämmelser om statligt stöd till publika
stationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar.
Syftet med stödet är att säkerställa en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon i hela landet, där sådan
infrastruktur annars inte byggs ut.
Anslaget 1:7 Energiteknik
Anslaget 1:7 Energiteknik får användas för utgifter för att stimulera
spridningen av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha positiva
effekter på klimatet. Anslaget får även användas för de administrativa
utgifter som detta medför.
Anvisade belopp under anslaget åren 2018–2022 framgår av tabellen
nedan.

162
163

Bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96.
Bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96.
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Anslaget 1:7 Energiteknik – anvisat belopp
åren 2018–2022
Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
975 000 tkr
535 000 tkr
835 000 tkr
1 462 400 tkr
577 600 tkr

Källa: FiU10 Statens budget för åren 2018–2022.

Anslaget minskades med 500 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för 2022 till följd av en omfördelning av medlen till
det nya anslaget för biogasstöd inom utgiftsområde 20.164
Anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling
för klimat- och energiomställning
Anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimatoch energiomställning får användas för utgifter för statsbidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning, utbildning av och information
till energi- och klimatrådgivare. Anslaget får användas för stöd till
lokala och regionala nätverk och samverkansprojekt för att utveckla
och sprida erfarenheter om arbetsmetoder, teknik och annan kunskap kring energi- och klimatomställning i t.ex. miljötillsyn, fysisk
planering och offentlig upphandling. Anslaget får även användas för
att finansiera länsstyrelsernas arbete med att samordna kommuner,
företag och andra aktörer i länet och driva utveckling, genomförande,
uppföljning och utvärdering av regionala energi- och klimatstrategier.
I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen att anslaget i
stället skulle benämnas Energi- och klimatomställning på lokal och
regional nivå och att ändamålet skulle ändras så att skrivningen Anslaget får även användas för att finansiera länsstyrelsernas arbete med
att samordna kommuner, företag och andra aktörer i länet och driva
utveckling, genomförande, uppföljning och utvärdering av regionala
energi- och klimatstrategier utgår ur ändamålet och att skrivningen
Anslaget får även användas för utgifter för att genomföra elektrifierings164

Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 21, bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96.
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strategin samt utgifter för uppdrag som syftar till att bidra till strategins
genomförande tillförs ändamålet.165
Anvisade belopp under anslaget åren 2018–2022 framgår av tabellen
nedan.
Tabell 7.15

Anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimatoch energiomställning – anvisat belopp åren 2018–2022
Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
90 000 tkr
90 000 tkr
65 000 tkr
120 000 tkr
140 000 tkr

Källa: FiU10 Statens budget för åren 2018–2022.

7.8

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgiftsområde 22 Kommunikationer omfattar Transportpolitik och
Politiken för informationssamhället. I delområdet Transportpolitik
ingår infrastruktur- och trafikfrågor inom järnvägs-, väg-, sjöfarts- och
luftfartsområdena samt transportforskning. Myndigheter inklusive
affärsverk som verkar inom området är Luftfartsverket, Sjöfartsverket,
Statens väg och transportforskningsinstitut, Trafikanalys, Trafikverket
och Transportstyrelsen.
Statligt ägda bolag som berörs är AB Svensk Bilprovning, Arlandabanan Infrastructure AB, Green Cargo AB, Infranord AB, Jernhusen
AB, SAS AB, SJ AB, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,
Svevia AB och Swedavia AB.
7.8.1

Delområde Transportpolitik

Riksdagen har beslutat om det övergripande transportpolitiska målet,
liksom om ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål
om säkerhet, miljö och hälsa.166

165

Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 21, bet. 2021/22:NU3, rskr. 2021/22:96.
Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257 och prop. 2012/13:1 utgiftsområde 22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118.
166
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Transportpolitikens övergripande mål är
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.167

Funktionsmålet innebär att
transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka
till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.168

Hänsynsmålet innebär att
transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande Generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås 169 samt bidra
till ökad hälsa.170

Riksdagen har alltså beslutat att hänsynsmålet ska bidra till att nå miljömålen och regeringen har beslutat ett etappmål om växthusgasutsläpp
som är kopplat till hänsynsmålet.
Etappmålet är:
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart som
ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst 70 procent
senast 2030 jämfört med 2010.171

Det till hänsynsmålet kopplade etappmålet för växthusgasutsläppen
är likalydande det av riksdagen beslutade klimatmålet för transportsektorn inom miljömålssystemet.
Indikatorer för uppföljning av målen
Indikatorerna för att följa uppmålen har justerats jämfört med tidigare år för att uppnå enhetlighet mellan vad som beskrivs som indikatorer inom olika utgiftsområden.
167

Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257 och prop. 2012/13:1 utgiftsområde 22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118.
168
Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257 och prop. 2012/13:1 utgiftsområde 22,
bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118.
169
Egen kursivering.
170
Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257 och prop. 2012/13:1 utgiftsområde 22,
bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118.
171
Prop. 2019/20:1, utgiftsområde 22.
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Indikatorer till transportpolitikens övergripande mål
För uppföljning av transportförsörjning i hela landet respektive långsiktig hållbarhet används indikatorer nedan för funktionsmålet respektive hänsynsmålet. För samhällsekonomisk effektivitet används
indikatorerna:
– internaliseringsgrad av trafikens externa kostnader,
– samhällsekonomisk effektivitet för öppnade statliga infrastrukturobjekt.
Indikatorer till Funktionsmål – tillgänglighet
För uppföljning av funktionsmålet – tillgänglighet används indikatorerna:
– punktlighet för person- respektive godståg,
– varaktighet i totalstopp i vägnätet,
– upplevd tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning,
– fordonsinnehav respektive körkortsinnehav bland kvinnor respektive män.
Indikatorer Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa
För uppföljning av Hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa används
indikatorerna:
– växthusgasutsläpp från inrikes transporter exklusive flyg,
– antalet döda respektive allvarligt skadade i trafiken,
– överskridanden av miljökvalitetsnormer för kvävedioxider i gaturum,
– andelen personer som använder fysiskt aktiva transporter, som
att gå eller cykla,
– antal viltolyckor.
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Förhållandet mellan funktions- och hänsynsmål
samt klimatmål

Enligt regeringen är funktions- och hänsynsmålen jämbördiga. För
att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver
funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.
Ska klimatmålet nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas
inom ramen för hänsynsmålet. Med detta avser regeringen, enligt vad
som framgår av budgetpropositionen, att den samlade utvecklingen
inom transportsystemet ska leda till att klimatmålet för transporter
nås. Det innebär inte, enligt regeringen, att varje enskild åtgärd som
vidtas i transportsystemet måste bidra till att uppfylla klimatmålet.172
7.8.3

Trafikanalys redovisar en uppföljning av de
transportpolitiska målen till regeringen varje år

Trafikanalys har till huvuduppgift att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa effekter av
föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. I denna
uppgift ingår att Trafikanalys till regeringen senast den 15 april varje
år ska redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen.173
7.8.4

Godstransportstrategin

Regeringens nationella godstransportstrategi Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter presenterades i juni 2018. Regeringens syfte med strategin var att skapa förutsättningar för effektiva,
kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Strategin innehåller
en sammanfattande bild av nuläget och tydliggör enligt regeringen
den övergripande inriktningen för gods- och logistikområdet. Till
strategin kopplas prioriterade insatser.
Inriktningen och tillhörande insatser ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och
främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och

172
173

Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 22, s. 11.
Förordningen (2010:186) med instruktion för Trafikanalys.
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sjöfart.174 Utöver Agenda 2030-målen tas de transportpolitiska målen
och det övergripande näringspolitiska målet upp i strategin.
Godstransportstrategin är inte tidsatt, men etappmålet till 2030
om en minskning av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent nämns, liksom Agenda 2030-målen.
Arbete inom ramen för godstransportstrategin
I godstransportstrategin aviserade regeringen ett stort antal initiativ.
Av dessa redovisas följande som genomförda på regeringens webbplats:
• Ett nationellt godstransportråd har inrättats.
• En utredare har tillkallats för att analysera utformningen av ett
nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande
eurovinjettavgiften för godstransporter på väg (dir. 2020:38).
• En nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart har
inrättats.
• Boverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen.
• Regeringen har beslutat om en utvidgning av Stadsmiljöavtalen så
att Smarta transporter ska kunna få stöd.
• Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag
om att regleringen av godstransporter på väg ska anpassas till
elektroniska fraktsedlar.
• Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska se över hur
kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på effektivare kontroller.
• Regeringen har tillkallat en särskild utredare att se över delar av
plan- och bygglagen (PBL) för stärkt transporteffektivitet.

174

Regeringen 2018, Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell
godstransportstrategi,
https://www.regeringen.se/49f291/contentassets/5e79349b796548f7977cbfd1c246a694/effe
ktiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi,
hämtat 2021-08-10.
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Regeringens uppdrag till Trafikverket:
• Inrätta ett kansli som ska bistå nationella godstransportrådet.
• Utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för
ökad fyllnadsgrad.
• Verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg
och med fartyg.
• Intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter.
• Göra en översyn med anledning av bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar.
• Analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska
vägnätet.
• Inom ramen för myndighetens arbete med forskning och innovation inom transportområdet verka för ett utökat och breddat
stöd till forskning och innovation inom sjöfartsområdet.
• Upprätta en långsiktig underhållsplan avseende genomförande av
järnvägsunderhåll.
Regeringens uppdrag till Trafikanalys:
• Följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella
godstransportstrategin.
• Analysera hur intermodala godstransporter kan främjas.
• Analysera hur introduktion av tunga fordon med låga utsläpp kan
främjas.
• Analysera de transporter som genereras av e-handeln.
Regeringens uppdrag till Transportstyrelsen
• Ta fram underlag om obemannade luftfartyg s.k. drönare.
• Utreda säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar.
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Trafikanalys uppföljning av godstransportstrategin
I samband med att Godstransportstrategin presenterades gav regeringen myndigheten Trafikanalys i uppdrag att följa upp och utvärdera
strategin, med en delredovisning senast den 31 december 2020 och
en slutredovisning senast den 31 december 2022. I detta avseende är
31 december 2022 en slags slutpunkt, eller milstolpe för strategin.

7.9

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel

7.9.1

Målen för utgiftsområdet

Målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
är följande:
Insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och
bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.175

Inom utgiftsområdet finns även mål beslutade av riksdagen som
gäller en sammanhållen landsbygdspolitik, en konkurrenskraftig och
hållbar livsmedelskedja, skogspolitiken samt de samiska näringarna.
Riksdagen har beslutat om ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål för miljöarbetet.176
För arbetet inom utgiftsområdet är även målet om Agenda 2030
för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom
en samstämmig politik nationellt och internationellt centralt.177
Delområde En sammanhållen landsbygdspolitik
Riksdagen har beslutat om det övergripande målet för den sammanhållna landsbygdspolitiken som är:
En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande,
arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.178
175

Prop. 2014/15:1, utgiftsområde 23 avsnitt 2.4, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88.
Prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.
177
Prop. 2019/20:188, bet. 2020/21:FiU28, rskr. 2020/21:154.
178
Prop. 2017/18:179, bet. 2017/18:NU19, rskr. 2017/18:360.
176
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Indikatorer kopplade till målet för den sammanhållna landsbygdspolitiken är:
– inrikes flyttnetto och befolkning,
– tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta
närheten,
– tillgänglighet till dagligvarubutik, drivmedelsstation och grundskola.
Delområde Livsmedelskedjan
Genom sitt beslut om livsmedelsstrategin har riksdagen beslutat om
ett övergripande mål för livsmedelskedjan samt mål för de tre strategiska områdena Regler och villkor, Konsument och marknad samt
Kunskap och Innovation.179
Det övergripande målet:
En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att
skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela
landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör
svara mot konsumenternas efterfrågan.
En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.180

Indikatorer kopplade till målet i delområde Livsmedelskedjan är:
– nettomarginal i livsmedelssektorn,
– förädlingsvärde i livsmedelssektorn,
– antal sysselsatta i livsmedelssektorn.

179
180

Prop. 2016/17:104, bet. 2016/17:MJU23, rskr. 2016/17:338.
Prop. 2016/17:104, bet. 2016/17:MJU23, rskr. 2016/17:338.
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Delområde Skog
Riksdagen har beslutat om två jämställda mål för skogspolitiken –
ett produktionsmål och ett miljömål.181 Dessa är:
Produktionsmålet innebär att skogen och skogsmarken ska utnyttjas
effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga om användningen
av vad skogen producerar.
Miljömålet innebär att skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga
ska bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ska
säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör
hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas.
Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska
värnas.

Indikatorer kopplade till målet i delområde Skog är:
– tillväxt, avverkning och skogsbruksåtgärder,
– skog och vilt i balans,
– skydd mot skadeinsekter m.m.,
– miljöhänsyn i skogsbruket,
– skydd och bevarande av skogsmark,
– skogsbrukets klimatnytta.
7.9.2

Delområde De samiska näringarna

Det övergripande målet för samepolitiken är:
Att verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar
rennäring och andra samiska näringar. 182

Indikator kopplad till delområde De samiska näringarna är:
– renbruksplanernas användning.

181

Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252, prop. 2007/08:108,
bet. 2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244.
182
Prop. 2000/01:1 utgiftsområde 23 avsnitt 7.3, bet. 2000/01:MJU2, rskr. 2000/01:86.
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Livsmedelsstrategin

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att förslaget till en nationell
livsmedelsstrategi – En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och
hållbar tillväxt i hela landet.183 Strategin ska fungera som en plattform
för den fortsatta politiken inom området fram till 2030.
Syfte och mål för strategin
Det övergripande målet för strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt
som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och
sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.
I propositionen lämnade regeringen förslag på särskilda mål för
vart och ett av de strategiska områdena. Inget av målen innehåller
någon särskild formulering om klimat, men begreppet hållbar produktion, som målsättning, nämns.
Livsmedelskedjan
Till livsmedelskedjan räknas primärproduktionen, livsmedelsindustrin,
livsmedelshandeln, restaurangnäringen, måltidsturismen och konsumenten. Strategin är utformad för att nå ett övergripande mål för
livsmedelspolitiken samt tre strategiska mål inom områden som
regeringen bedömer vara särskilt viktiga för att nå det övergripande
målet. De strategiska områdena är:
• regler och villkor,
• konsument och marknad, samt
• kunskap och innovation.
Så kan utsläppen av växthusgaser minska
I propositionen resonerade regeringen att ett effektivt sätt att minska
utsläppen är genom förändrade konsumtionsvanor med mer vegetabilier och mindre kött men att en större andel av det kött som konsu183

Prop. 2016/17:104, bet. 2016/17:MJU23, rskr. 2016/17:338.
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meras i Sverige och världen bör vara producerat på samma resurseffektiva sätt som i Sverige. Det borde, enligt regeringen, ge utrymme
för en ökad produktion i Sverige. Regeringen ansåg därför att utmaningen för svenskt jordbruk i ett globalt perspektiv inte är att minska
den svenska produktionen. I stället är utmaningen att utveckla produktionen så att den i högre grad bidrar till att möta den globala
efterfrågan på livsmedel med liten klimatpåverkan. På detta sätt kan
en ökad livsmedelsproduktion i Sverige samverka med åtgärder för
att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Regeringen menade
vidare att det krävs ett förstärkt arbete med att förbättra den svenska
livsmedelsproduktionens klimatarbete för att Sverige fortsatt ska kunna
vara ett föregångsland i klimatarbetet. Även arbete med ökad biologisk mångfald, minskad övergödning, minskad spridning av miljögifter samt skydd av vatten behöver fortsatt utvecklas. Regeringen
bedömde också att den offentliga upphandlingen av livsmedel och
måltidstjänster bör användas för att bättre styra mot och motsvara
samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö. Arbetet
att minska matsvinn bedömde regeringen vara en viktig insats för att
minska klimatpåverkan.
Utveckling
Sedan livsmedelsstrategin antogs har regeringen presenterat tre handlingsplaner inom ramen för strategin i arbetet med att genomföra
den. I handlingsplanerna har flera förslag och uppdrag lämnats. Dock
återfinns inga särskilda klimatuppdrag i handlingsplanerna.184
Jordbruksverkets uppföljning
I samråd med ett antal berörda myndigheter har Jordbruksverket
gjort en årlig uppföljning av livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategin
följdes upp bland annat mot miljökvalitetsmålet begränsa klimatpåverkan, men fokuserar på förädlingsvärdes- och förädlingsgrads184

Regeringens handlingsplan: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt
i hela landet. Dnr N2017/00647/KOM, publicerad 2017-02-06. Regeringens handlingsplan del
2: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, publicerad
20 december 2019
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbartillvaxt-i-hela-landet/handlingsplan-for-livsmedelsstrategin/, hämtat 2021-8-10.
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utveckling. I den senaste uppföljningen tar Jordbruksverket på flera
ställen upp den potential som finns för minskad klimatpåverkan om
svensk livsmedelsproduktion kan skalas upp utan ökad klimatpåverkan, eftersom svensk livsmedelsproduktion är relativt sett mer klimateffektiv jämfört med livsmedelsproduktionen i andra länder.185
7.9.4

Finansiering med anslag – klimatarbete inom
utgiftsområde 23

Anslaget 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Anslaget får användas för utgifter för försöks- och utvecklingsverksamhet och andra insatser i syfte att styra utvecklingen inom jordbruket
och trädgårdsnäringen mot minskat växtnäringsläckage, minskad
ammoniakavgång, säkrare och minskad användning av växtskyddsmedel, bevarande av biologisk mångfald och tillvaratagande av kulturvärden, för ekologisk produktion samt för klimat- och energiinsatser
inom de areella näringarna. Anslaget får användas för stöd till metangasreducering. Anslaget får användas för stöd till produktion av biogas
samt administration av stödet. Anslaget får användas för utgifter för
uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken
liksom för effekterna av de verksamheter som finansieras under anslaget.
Riksdagens beslut budgetåren 2018–2022 om belopp under anslaget
framgår av tabellen nedan.
Tabell 7.16

Anslaget 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket – anvisat
belopp åren 2018–2022
Budgetår
2018
2019
2020
2021
2022

Anvisat belopp, tkr
79 830 tkr
79 830 tkr
49 830 tkr
249 830 tkr
42 330 tkr

Källa: FiU10 Statens budget för åren 2018–2022.

185

Jordbruksverket 2020, Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin – årsrapport
2020, rapport 2020:3.
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Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv omfattar delområdena Näringspolitik
samt delområdet Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande.
Myndigheter som verkar inom näringspolitiken är Verket för innovationssystem (Vinnova), Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Patent- och registreringsverket (PRV),
Patentombudsnämnden, Bolagsverket, Konkurrensverket och Revisorsinspektionen.
Statligt ägda bolag och stiftelser är bl.a. Almi Företagspartner AB
(Almi), V.S. VisitSweden AB, AB Göta kanalbolag, RISE Research
Institutes of Sweden AB (RISE), Saminvest AB, Specialfastigheter
Sverige Aktiebolag samt Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen
Norrlandsfonden.
Inom utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande finns
Kommerskollegium, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(Swedac), Exportkreditnämnden (EKN), Sveriges export- och
investeringsråd (Business Sweden) samt den statsstödda exportkreditgivningen genom Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK).
7.10.1

Mål för utgiftsområdet

Målet för näringspolitiken är att:
stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler
jobb i fler och växande företag.186

Det finns även ett mål för turismpolitiken som då målet beslutades
benämndes turistpolitiken. Målet är att:
Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt
konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till hållbar tillväxt och ökad
sysselsättning i alla delar av landet.187

Målet för utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande är:
en fri, hållbar och rättvis internationell handel, en välfungerande inre
marknad, växande export och internationella investeringar i Sverige.188
186
187
188

Prop. 2014/15:1, utgiftsområde 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68.
Prop. 2004/05:56, bet. 2004/05:NU13, rskr. 2004/05:296.
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:144.
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Målen189 för utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande är:
– högsta möjliga grad av frihandel,
– en effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU,
– ett förstärkt multilateralt handelssystem inom Världshandelsorganisationen (WTO),
– ökande handelsutbyte mellan Sverige och världen,
– ökade utländska investeringar i Sverige.
Delområde Näringspolitik
För att tydliggöra sambanden mellan mål, gjorda insatser, uppnådda
resultat och regeringens budgetförslag redovisar regeringen näringspolitiken under tre delmål. Dessa är:
– ramvillkor och väl fungerande marknader som stärker företags
konkurrenskraft,
– stärkta förutsättningar för innovation och förnyelse,
– stärkt entreprenörskap för ett dynamiskt och diversifierat näringsliv.
Indikatorerna till delmålet ramvillkor och väl fungerande marknader
som stärker företags konkurrenskraft är:
– företagens kompetensbehov,
– företagens kapitalförsörjning,
– riskkapitalinvesteringar,
– tillväxthinder för småföretag.
Indikatorerna till delmålet stärkta förutsättningar för innovation och
förnyelse är:
– företagens utgifter för forskning och utveckling,
– andel företag med innovationsverksamhet,

189

Prop. 2008/09:1 utgiftsområde 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98
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– andel företag med innovationssamarbeten,
– patent, varumärken och mönsterskydd.
Indikatorerna för delmålet stärkt entreprenörskap för ett dynamiskt
och diversifierat näringsliv är:
– antal företag med positiv sysselsättningsutveckling,
– snabbväxande företag,
– nystartade företag,
– allmänhetens attityd till företagande,
– operativa företagsledare.
Enligt regeringen ska de näringspolitiska insatserna även bidra till att
genomföra Agenda 2030, Parisavtalet och att uppnå målen i EU:s
gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020,
som omfattar de tre prioriteringarna smart, hållbar och inkluderande
tillväxt.
Samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning
Fokus för arbetet inom samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning är att gemensamt ta fram förslag på förbättrande åtgärder och andra insatser inom bl.a. fossilfria transporter, upphandling,
kompetensförsörjning, finansiering, materialflöden och tillståndsprocesser som bidrar till att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland och att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045.190
Genom Näringslivets klimatomställning ska, enligt regeringen,
genomförandet av färdplaner underlättas. Sverige ska bli världens
första fossilfria välfärdsland och nå nettonollutsläpp av växthusgaser
senast 2045.
Enligt regeringen åstadkoms detta bl.a. genom en fortsatt konkurrenskraftig och hållbar industri som kan ta fram lösningar för grön
omställning och skapa jobb i hela landet. Regeringens klimatpolitiska
handlingsplan respektive strategin för cirkulär ekonomi pekar ut riktningen för den gröna omställningen.191
190
191

Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 24.
Prop. 2020/21:1, utgiftsområdet 24.
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Målet med Näringslivets klimatomställning är att identifiera innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar samt att bidra till svensk
konkurrenskraft. Samverkansprogrammen samlar näringslivet, akademin, civila samhället och offentliga aktörer för att gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta utmaningarna inom dessa
fyra teman. I juli 2019 presenterade regeringen fyra teman som är
grunden för samverkansprogrammen 2019–2022 och som utgår från
Sveriges styrkor samt Agenda 2030. Ett av dem är Näringslivets klimatomställning. Samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning
identifierat sju prioriterade områden att fokusera på192:
• policy, omställning och systemdemonstratorer,
• ökad tydlighet och enhetlighet; standardisering,
• industriell symbios – cirkulära materialflöden i hela värdekedjan,
• kompetensförsörjning utifrån klimatomställning,
• digitaliseringens roll i klimatomställningen,
• finansiering och riskdelning; att korta ner investeringscyklerna
för nya teknologier,
• miljötillståndsprövningens roll för uppfyllandet av 2045-målet.
Delområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande
Målet för utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande är en fri,
hållbar och rättvis internationell handel, en välfungerande inre marknad, växande export och internationella investeringar i Sverige.
För att tydliggöra sambanden och öka möjligheterna att följa resultat har området delats upp i delmål. Dessa är:
– öka Sveriges export,
– öka utländska direktinvesteringar i Sverige,
– stärka Sveriges handelspolitiska intressen,
– effektivisera den inre marknaden,

192

Regeringen, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiskasamverkansprogram/naringslivets-klimatomstallning, hämtat 2021-09-21.
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– säkra en välfungerade europeisk och internationell kvalitetsinfrastruktur.
Målet för utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande är:
en fri, hållbar och rättvis internationell handel, en välfungerande inre
marknad, växande export och internationella investeringar i Sverige.193

Målen194 för utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande är:
– högsta möjliga grad av frihandel,
– en effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU,
– ett förstärkt multilateralt handelssystem inom Världshandelsorganisationen (WTO),
– ökande handelsutbyte mellan Sverige och världen,
– ökade utländska investeringar i Sverige.
Indikatorer till delmålet öka Sveriges export är:
– Sveriges export absoluta tal och som andel av BNP,
– andel och antal exporterande företag,
– antal små och medelstora exporterande företag,
– antal ”nya” exporterande företag.
Indikatorer till delmålet öka utländska direktinvesteringar
i Sverige är:
– utländska direktinvesteringar i Sverige,
– pågående investeringsprocesser,
– högkvalitativa utländska investeringar.

193
194

Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:144.
Prop. 2008/09:1, utgiftsområde 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98
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Indikatorer till delmålet stärka Sveriges handelspolitiska
intressen är:
– utvecklade regelverk och avtal som medför lägre tullar, lättare
regelbörda och bättre förutsättningar för handel,
– integrerade hållbarhetsaspekter i handelspolitiken.
Indikatorer till delmålet effektivisera den inre marknaden är:
– utrikeshandelns utveckling med varor och tjänster inom EU:s
inre marknad,
– utvecklingen när det gäller hinder och nationella särregler,
– genomförandet av EU-lagstiftning,
– genomförandet av grön omställning.
Indikatorer till delmålet säkra en välfungerande
och internationell kvalitetsinfrastruktur är:
– nationell kundnöjdhet,
– deltagande i europeiska och internationella ackrediteringsorganisationer,
– samverkan inom svensk standardisering,
– deltagande i europeisk och internationell standardisering.
7.10.2

Sveriges exportstrategi och investeringsstrategi

Regeringens exportstrategi lanserades 2015 för att stärka svenska
företags export- och internationaliseringsmöjligheter på viktiga marknader och för att öka antalet exporterande företag.195

195

Skr. 2015/16:48, Regeringens exportstrategi.
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Strategin omfattade 22 åtgärder, inom ramen för fem strategiska
mål:
• Svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna.
• Fler små och medelstora företag måste våga och vilja exportera.
• Svenska varor, tjänster och system måste nå ännu högre upp i
förädlingskedjan.
• Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
måste öka.
• Den globala handeln måste hållas öppen.
Dessa 22 åtgärder var följande196:
• Team Sweden. Paraplyorganisation för exportfrämjandet under
ledning av statssekreteraren för handel och främjande. (Se närmare om Team Sweden nedan)
• Ökad svensk närvaro på tillväxtmarknaderna. Satsning på ambassader, konsulat och utlandskontor för Business Sweden på tillväxtmarknader.
• Regionala exportcentra – ”en dörr in”. För att öka samverkan
mellan olika aktörer har regionala exportcentra startats i alla län.
Uppdraget koordineras av Tillväxtverket.
• Digital exportinformation – ”ett enda fönster”. Information om
export och främjande samlas i en digital ingång genom
”verksamt.se/utland”.
• Stärk viljan att exportera. Informationskampanj riktad till småföretagen.
• Finansiering och kreditgivning. EKN och SEK anmodas att anpassa sina tjänster till små och medelstora företag, i samarbete med
Almi Företagspartner.
• De största affärerna. Med de ”största affärerna” avses t.ex. stora
infrastrukturprojekt som kräver samverkan mellan företag och
Regeringskansliet (som dörröppnare) och andra främjare för att
erbjuda konkurrenskraftiga paketlösningar och finansiering.
196

Tillväxtanalys 2020, Fungerar exportfrämjandet? – motiv, aktörer och effekter.
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• Övergång från bistånd till bredare ekonomiskt samarbete. Satsning på att bygga handelsrelationer med länder där biståndssamarbetet har fasats ut.
• Ökat utbyte med internationella organisationer. Samlad strategi
för att öka svensk försäljning av varor och tjänster till FN, EU
och andra internationella organisationer.
• Det ska vara enkelt att importera och exportera. Uppmaning till
Tullverket att stärka informationen till företagen om tullprocedurer
och tullsatser, samt att samarbeta med andra länder för att förenkla
tullprocedurerna internationellt.
• Förenkla gränsöverskridande e-handel och dataflöden. Handlingsprogram för att underlätta e-handel och internationella dataflöden.
• Främja personrörligheten till och från Sverige. Handlingsprogram
för att öka personrörligheten, t ex genom enklare och snabbare
visering.
• Satsa på internationell standardisering. Svenska standardiseringsorganisationer ges ökade möjligheter att åta sig sekretariatsansvar
för internationell standardisering på för Sverige strategiskt viktiga områden.
• Kartlägg export- och importproblem och handelshinder. Kommerskollegium ges i uppdrag att genomföra en större kartläggning
av hinder som svenska företag upplever i sina handelsförbindelser
med EU och andra länder.
• Höjd ambition för hållbart företagande. Strategi för hållbart företagande och export av svenskt kunnande inom området.
• Utländska företag ska vilja investera i Sverige. Förstärkt investeringsfrämjande och samordning av Team Sweden.
• Innovativa och tidigt internationaliserade företag. Anpassat exportfrämjande för it, dataspel, mode, musik, design och andra ”innovativa och tidigt internationaliserade företag” som redan från
starten vänder sig till hela världsmarknaden.
• Stärk Sverigebilden i utlandet. Strategi för att stärka Sverigebilden
utomlands, i syfte att skapa goodwill för svenska varor och tjänster.
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• Fler besökare till Sverige. VisitSweden tillförs ytterligare resurser
för att marknadsföra Sverige som turistland, med särskilda satsningar på Kina och andra tillväxtländer.
• Stärk talangattraktionen. Strategi för att locka talanger till Sverige,
t.ex. genom stipendier och besöksprogram för kvalificerade målgrupper.
• Sök de globala evenemangen. Regeringen ska tillsammans med
idrottsrörelsen och andra aktörer verka för att fler internationella
arrangemang förläggs till Sverige.
• Fler direktlinjer till och från Sverige. Strategi för att attrahera fler
direkta flyglinjer till Sverige.
I Tillväxtanalys utvärdering av strategin framkom att företag som
inte exporterar har en ökad sannolikhet att börja exportera efter
kontakt med exportfrämjandet samt att företag som redan exporterar
redovisar en ökad exportvolym, särskilt i tjänstesektorn. Det framkom även att främjandet hjälper företag som exporterar mindre än
förväntat initialt, medan för företag som redan är duktiga exportörer
ser Tillväxtanalys inga eller endast marginella effekter. Sverige anses
av Tillväxtanalys ha ett större antal exportfrämjandeaktörer än de
övriga länderna.197
För att möta de nya utmaningarna i omvärlden som påverkar såväl
förutsättningarna för global handel som skapar möjligheter för näringslivets internationalisering, har fem strategiska målsättningar formulerats av regeringen i sin uppdaterade export- och investeringsstrategi198:
• Sveriges export ska öka, både i absoluta tal och som andel av BNP.
• Fler små och medelstora företag ska exportera.
• Sverige ska vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel.
• Sveriges innovationsledarskap ska användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft.

197
198

Tillväxtanalys 2020, Fungerar exportfrämjandet? – motiv, aktörer och effekter.
Regeringen, Sveriges export- och investeringsstrategi.
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• Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar, kompetens,
talanger och besökare ska öka.
Team Sweden
Team Sweden är en paraplyorganisation för exportfrämjandet under
ledning av statssekreteraren för handel och främjande. Team Sweden
som är en av de 22 åtgärderna inom regeringens export- och investeringsstrategi består av ett nätverk av myndigheter, verk och bolag
som arbetar med export- och investeringsfrämjande insatser. Syftet
med Team Sweden är att göra det enkelt och tydligt för företag som
vill ut på exportmarknaden och utländska företag som vill importera
svenska produkter eller investera i Sverige. Olika offentliga organisationer och myndigheter erbjuder i dag liknande stöd, men med
delvis olika villkor. Genom Team Sweden skapas ett samordnat och
effektivt exportstöd som underlättar för företagare som vill etablera
sig utomlands. Fokus för arbetet med Team Sweden är att:
• Utbyta främjarrelaterade erfarenheter
• Identifiera svenska lösningar och system som kan marknadsföras
internationellt
• Rekommendera och samordna särskilda insatser
• Föra en löpande dialog med näringslivet
I Team Sweden-nätverket ingår Almi Företagspartner, Business
Sweden, Energimyndigheten, Exportkreditnämnden, IVL Svenska
Miljöinstitutet, Kommerskollegium, Naturvårdsverket, RISE AB,
Sida, Svensk Exportkredit, Svenska institutet, Swecare, Swedac,
Swedfund, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Tullverket, Vinnova, samt
Visit Sweden. Dessa organisationer beskrivs nedan. Näringslivet,
organisationer och enskilda företag deltar på inbjudan i olika arbetsgrupper, sammankomster och delegationsresor.
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En ny och utvecklad export- och investeringsstrategi 2019
Omvärldsförändringarna har fortsatt sedan Sveriges exportstrategi
lanserades 2015. För att möta dessa utmaningar och möjligheter beslutade regeringen i december 2019 en ny och utvecklad export- och
investeringsstrategi (UD2019/19211). Målen för den utvecklade strategin bygger på resultaten av den tidigare exportstrategin.199
7.10.3

Finansiering av klimatarbete inom utgiftsområde 24

Garantiprogrammet för gröna investeringar
För budgetåret 2021 har riksdagen beslutat om bemyndiganden om
ekonomiska åtaganden som innebär att riksdagen har ställt ut kreditgarantier som uppgår till högst 10 000 000 000 kronor och som utifrån teknikneutrala kriterier ges till företag för stora industriinvesteringar i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet
och det klimatpolitiska ramverket.200 För budgetåret 2022 bemyndigade riksdagen regeringen att ställa ut kreditgarantier som inklusive
tidigare utställda garantier uppgår till högst 50 000 000 000 kronor i
enlighet med förordningen (2011:211) om utlån och garantier och
förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar.201
En statlig kreditgaranti innebär att staten upp till ett visst belopp
går i borgen för någon annans betalningsåtagande. Syftet är att öka
långivarens vilja att bevilja låntagaren en kredit genom att staten bär
delar av risken för lånet. Därmed kan omfattningen av den verksamhet som stöds genom kreditgarantin öka.
Bestämmelser om statliga kreditgarantier finns i budgetlagen
(2011:203) och i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.
Enligt budgetlagen ska en avgift tas ut för kreditgarantin som motsvarar statens förväntade kostnad för åtagandet, vilket innebär att
avgiften ska avspegla risken för kreditförluster (förväntad förlust)
och även statens administrativa kostnader. Om det krävs till följd av
bestämmelserna om statsstöd i artikel 107 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), får avgiften sättas högre.
199
200
201

Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 24.
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145.
Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113.
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I juni 2021 utfärdade regeringen förordningen (2021:524) om
statliga kreditgarantier för gröna investeringar. För kreditgarantier
gäller i övrigt det som föreskrivs om garantier i förordningen om utlåning och garantier.
Enligt förordningen om gröna kreditgarantier får Riksgäldskontoret utfärda kreditgarantier för nya lån som företag tar upp hos
kreditinstitut för att finansiera industriinvesteringar i Sverige som
bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås.
Kreditgarantier får utfärdas upp till det belopp som regeringen
har beslutat (garantiram). En kreditgaranti får utfärdas bara om det
garanterade lånet avser en industriinvestering som, oberoende av val
av teknik, väsentligt bidrar till minst ett av målen i miljömålssystemet eller det klimatpolitiska ramverket, inte väsentligt motverkar
något annat mål i miljömålssystemet eller det klimatpolitiska ramverket, med stor sannolikhet bidrar till sammantaget positiva miljöresultat och miljöeffekter på lång sikt, och är en del av en av företaget
upprättad plan för att uppnå miljö- och klimatmässig hållbarhet.
Riksgäldskontoret får vid bedömningen av om förutsättningarna
är uppfyllda särskilt beakta industriinvesteringens kostnadseffektivitet.
Kapitalbeloppet för det garanterade lånet ska uppgå till minst
500 miljoner kronor.202
Statliga kreditgarantier bidrar till att möjliggöra finansiering av
samhällsviktiga investeringar i ny teknik, vilket innebär att sådana investeringar kan genomföras i ökad omfattning. Regeringen har bedömt
att behovet av finansieringslösningar främst avser större industriinvesteringsprojekt som syftar till att implementera hållbar teknik.
De investeringar som kan komma i fråga bedöms vara av en sådan
omfattning att de kan bära kostnaden för en riskavspeglande garantiavgift.203
Med hjälp av garantiprogrammet för gröna investeringar främjar
staten stora industriinvesteringar som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. Kreditgarantierna
bidrar till att ta tillvara fördelarna i ett teknikskifte mot hållbarhet
och på så sätt ställa om för att nå miljö- och klimatmålen samtidigt
som Sveriges konkurrenskraft förbättras.

202
203

1–4 §§ förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar.
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 24.
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7.11

Några författningar

7.11.1

Miljöbalken (1998:808)
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Avsikten med miljöbalken är enligt dess förarbeten att vara en sammanhållen och övergripande lagstiftning för hela miljöområdet där
miljötillståndet, miljökraven och miljömålen utgör grund för miljöarbetet. Miljöbalkens grundläggande syfte är att driva på utvecklingen
mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Detta uttrycks genom balkens
rättsligt bindande syften och allmänna hänsynsregler. Miljölagstiftningen fungerar som ett instrument i miljöpolitiken med uppgift att
verka för att dess politiska mål säkerställs. Det är bland annat lagstiftningens roll att skapa förutsättningar för ett decentraliserat och
förebyggande miljöarbete som ska inspirera verksamhetsutövare att
tänka och handla så att de föregriper lagstiftningens obligatoriska
krav. Miljöbalken är inte överordnad annan lag utan har samma status
som lag i allmänhet.204
Miljöbalken består av 7 avdelningar uppdelade i 32 kapitel. I 1 kap.
1 § som är miljöbalkens portalparagraf, finns de övergripande syften
som styr tillämpningen av hela balken.
Första avdelningen (1–6 kap.) är grunden i miljöbalken med övergripande bestämmelser som reglerar alla åtgärder och all verksamhet
av betydelse för miljöbalkens mål att främja en hållbar utveckling.
Här finns det grundläggande syftet med miljöbalken. Här finns även
allmänna hänsynsregler och regler om hur mark och vatten ska användas för att främja en hållbar utveckling, bestämmelser om miljökvalitetsnormer samt regler om miljöbedömningar.
Andra avdelningen (7–8 kap.) innehåller skyddsbestämmelser för
områden och biologisk mångfald.
I tredje avdelningen (9–15 kap.) finns särskilda bestämmelser om
miljöfarliga verksamheter, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamheter, jordbruk, genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall.
Fjärde avdelningen (16–25 kap.) omfattar bestämmelser som gäller
prövningen av mål och ärenden av regeringen, förvaltningsmyndigheter, kommuner, mark- och miljödomstolar, mark- och miljööverdomstolen samt Högsta domstolen. Avdelningen innehåller även be-

204

Prop. 1997/98:45, del 1 s. 154, 160, 170 och 191.
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stämmelser om tillstånds giltighet, omprövning, rättegångskostnader
med mera.
I femte avdelningen (26–28 kap.) finns tillsynsbestämmelser samt
bestämmelser om avgifter och tillträde.
Sjätte avdelningen (29–30 kap.) innehåller påföljdsbestämmelser
i form av straff och förverkande samt miljösanktionsavgifter.
Slutligen sjunde avdelningen (31–32 kap.) har ersättningsbestämmelser vid ingripanden av det allmänna och skadestånd.
Miljöbalken – Klimaträttsutredningens förslag
Enligt regeringen har miljöbalken och bestämmelser som har antagits
med stöd av den betydande potential att styra utsläppen av växthusgaser i Sverige och därmed möjligheten att nå klimatmålen och bidra
till den gröna omställningen.
I december 2019 beslutade regeringen att en särskild utredare
skulle se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Utredarens uppdrag var därför att se
över hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg
för att nå klimatmålen, identifiera annan relevant lagstiftning som
kan ha betydelse för att nå klimatmålen, redovisa på vilket sätt lagstiftningen är relevant för möjligheterna att nå klimatmålen, prioritera lagstiftningarna utifrån förutsättningar att bidra till att dessa
mål kostnadseffektivt nås, se över denna lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag, lämna nödvändiga författningsförslag, redovisa eventuella ytterligare utredningsbehov, och i konsekvensanalysen bl.a. beskriva hur förslagen påverkar svenska företags
konkurrenskraft, risken för koldioxidläckage och de globala koldioxidutsläppen. Enligt direktivet skulle Klimaträttsutredningen lämna ett
delbetänkande och slutredovisa uppdraget senast i maj 2022.205
Klimaträttsutredningen konstaterade att trots att det framgår av
miljöbalkens förarbeten att utsläpp av växthusgaser omfattas av balkens
tillämpningsområde har utvecklingen av praxis lett till att centrala
delar av hänsynsreglerna undantagits från tillämpning på koldioxidutsläpp från både verksamheter som ingår i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) och i stort sett även för dem som ligger utanför.206
205

Dir. 2019:101.
SOU 2021:21, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, delbetänkande av
Klimaträttsutredningen, s. 140 f.
206
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I sitt delbetänkande i mars 2021 lämnade Klimaträttsutredningen
förslag om hur miljöbalken kan anpassas så att den, enligt utredningen, blir ett effektivt verktyg för att bidra till att Sveriges klimatmål nås.207
Klimaträttsutredningen betonade att minskade växthusgasutsläpp
kan åstadkommas bland annat genom ökade krav på verksamheter
och åtgärder som släpper ut och lättnader för de som vill minska sina
utsläpp eller som bidrar till klimatomställningen på annat sätt. Utredningen föreslog att klimatperspektivet ska ingå i miljöbalkens mål
och ska beaktas i tillämpningen, i hela kedjan från miljökonsekvensbeskrivning till tillsyn, för att öka både kraven på kunskap och på
åtgärder för att minimera klimatförändringar. Klimaträttsutredningens
förslag riktade sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och åtgärder som ger upphov till utsläpp av växthusgaser.
Förslagen innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta
för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa
lagstiftningens obligatoriska krav.
Ändringsförslagen omfattar bland annat ett tydliggörande i miljöbalkens portalparagraf 1 kap. 1 § att det är en förutsättning för en hållbar utveckling att människans påverkan på klimatet minimeras samt
att miljöbalken ska tillämpas så att klimatförändringar minimeras.
Även hänsynsreglerna, inklusive kravet på att använda bästa möjliga teknik, ska enligt förslagen gälla för att minimera klimatförändringar. Likaså hushållningsprinciperna föreslås uppdateras utifrån
klimatperspektiv och på så sätt förbättra genomförandet av EU-rätten
och bidra till miljö- och klimatmålen samt till en stärkt cirkulär
ekonomi.
När det gäller miljökonsekvensutredningar föreslog klimaträttsutredningen att åtgärder som planeras för att minimera en verksamhets
eller åtgärds utsläpp av växthusgaser ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i en specifik miljöbedömning och bedömas i tillståndsprövning. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder
själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs kan miljöbalken på så sätt verka även i förebyggande riktning.
Ytterligare förslag omfattar bland annat ökade möjligheter för
regeringen att använda stoppregeln för att avgöra tillåtligheten för
verksamheter med så stora utsläpp att de kan leda till att de svenska
207

SOU 2021:21, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, delbetänkande av
Klimaträttsutredningen.
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klimatmålen inte nås, ytterligare utredning för omprövning och tidsbegränsning av tillstånd samt uppdrag till Naturvårdsverket om information, utbildning och vägledning.
Enligt Klimaträttsutredningen syftar förslagen till att förtydliga att
klimatperspektivet ingår i miljöbalkens mål och ska beaktas i tillämpningen, i hela kedjan från miljökonsekvensbeskrivning till tillsyn,
vilket ökar både kraven på kunskap och på åtgärder för att minimera
klimatförändringar. Förslagen riktar sig, enligt utredningen, främst
mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och åtgärder som ger
upphov till utsläpp av växthusgaser.
Klimaträttsutredningen föreslog:
• att miljöbalkens portalparagraf bör förtydligas så att det framgår
att paragrafen omfattar klimat. I miljöbalkens portalparagraf i 1 kap.
1 § ska, enligt förslaget, anges att det är en förutsättning för en
hållbar utveckling att människans påverkan på klimatet minimeras. Det ska även tydliggöras att miljöbalken ska tillämpas så att
klimatförändringar minimeras,
• att principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser. Det ska, enligt förslaget, läggas till ett nytt andra stycke i
2 kap. 3 § miljöbalken som anger att paragrafens första stycke,
inklusive kravet på att använda bästa möjliga teknik, även gäller
för att minimera klimatförändringar. 1 kap. 11 § industriutsläppsförordningen (2013:250) ska ändras i den del som förbjuder
tillämpning av annat försiktighetsmått än gränsvärden i slutsatser
om bästa tillgängliga teknik i tillstånd för verksamheter som ingår
i EU ETS,
• att hushållningsprincipen ska ha ett tydligare klimatperspektiv.
Det ska, enligt förslaget, läggas till i 2 kap. 5 § miljöbalken att hushållning även ska ske med material. Dessutom ska återvunna eller
förnybara råvaror och material användas i första hand om det
leder till minskad miljö- och klimatpåverkan,
• att stoppregeln bör kunna tillämpas på utsläpp av växthusgaser.
Enligt förslaget ska det läggas till ett nytt andra stycke i stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken som anger att en verksamhet eller
en åtgärd som kan befaras föranleda utsläpp av växthusgaser av
väsentlig betydelse i förhållande till det långsiktiga, tidsatta ut-
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släppsmål som avses i 3 § klimatlagen (2017:720) bara får bedrivas
eller vidtas om regeringen finner att det finns särskilda skäl,
• anpassning till EU:s industriutsläppsdirektiv – krav inom EU
ETS. Enligt förslaget ska 16 kap. 2 c § och 26 kap. 9 § miljöbalken
samt 1 kap. 11 § industriutsläppsförordningen ändras i den del
som anger att villkor som genom att reglera använd mängd fossilt
bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp inte ska tilllämpas på verksamheter som ingår i EU ETS. Det ska införas ett
tillägg i 24 kap. 20 § miljöbalken som anger att bestämmelsen
gäller villkor om gränsvärden för direkta utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller villkor som genom att reglera
använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp som beslutats innan lagen (2004:119) om handel med
utsläppsrätter trädde i kraft. Genomförandet i svensk lagstiftning
ska också anpassas språkligt så att det följer översättningen av
industriutsläppsdirektivet och begreppet gränsvärden för utsläpp
därmed används genomgående,
• att klimatperspektivet bör förtydligas i beslutsunderlagen. Förslaget är att det ska förtydligas i 6 kap. 35 och 43 §§ miljöbalken
att de åtgärder som planeras för att minimera en verksamhets eller
åtgärds utsläpp av växthusgaser ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i en specifik miljöbedömning och bedömas i tillståndsprövningen. Det ska även införas två nya bestämmelser i
22 kap. miljöbalken om att en ansökan om tillstånd till en verksamhet som avses i artikel 10 och bilaga 1 i industriutsläppsdirektivet
ska innehålla förslag till hur verksamhetens utsläpp av växthusgaser kan minimeras vilket även ska bedömas i ett tillstånd till en
sådan verksamhet,
• att omprövning och tidsbegränsning måste tillämpas effektivt.
Klimaträttsutredningen förslog att en särskild utredning snarast
ska tillsättas för att göra en bred översyn av omprövning och tidsbegränsning av tillstånd och villkor och ge förslag till förändringar
så att de blir effektiva och verkningsfulla verktyg i miljöbalken.
Enligt Klimaträttsutredningen är en förutsättning för att utredningens förslag ska få tillräckligt stor effekt på möjligheterna att
nå Sveriges nationella klimatmål att tillstånd och villkor kan omprövas och tidsbegränsas. Det finns dock, enligt utredningen, mer
omfattande skäl för att ompröva och tidsbegränsa tillstånd och
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villkor än begränsad klimatpåverkan, och frågan berör utöver lagstiftning bl.a. frågor om styrning, resurser och organisation,
• att omprövning ska kunna undvikas genom ändringstillstånd. Förslaget innebär att om en verksamhetsutövare ansöker om ändringstillstånd i syfte att undvika en omprövning för att minska en miljöfarlig verksamhets utsläpp av växthusgaser, ska endast de villkor
som har betydelse för sådana utsläpp omprövas om verksamheten
i övrigt kan bedrivas med tidigare meddelade villkor. Vid en omprövning av hela verksamhetens tillstånd får dock ändringstillståndet omprövas enligt vad som gäller för övriga ändringstillstånd,
• att avvägning mot klimatnyttan bör föras in i miljöbalken. Klimaträttsutredningen föreslog att den skulle få ett tilläggsdirektiv om
att se över möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan
på människors hälsa och miljön i miljöbalken genom en särskild
avvägningsregel eller på annat sätt och lämna nödvändiga författningsförslag.
I juni 2021 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv som innebär att
utredaren fick i uppdrag att även utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom
en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt, och
lämna nödvändiga författningsförslag.208 Samtidigt skickade Miljödepartementet ut Klimaträttsutredningens delbetänkande på remiss
till 135 remissinstanser som ska lämna sina svar senast den 21 oktober 2021.209
Miljöprövningsutredningen
Regeringen har även tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för
att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning med bibehållet miljöskydd.210 Syftet är att genom horisontella förändringar i
miljöprövningen underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser
samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs.
208
209
210

Dir. 2021:50, Tilläggsdirektiv till Klimaträttsutredningen.
Regeringskansliet, Miljödepartementet, 2021-06-21, dnr M2021/00830.
Dir. 2020:86 och dir. 2021:57.
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Utredaren ska bland annat
• bedöma om tillämpningsområdet för att tillståndspröva ändringar
och anmäla ändringar som bidrar till minskad miljöpåverkan för
befintliga verksamheter kan utvidgas och, om det bedöms möjligt
och lämpligt, föreslå de ändringar som krävs för att åstadkomma
ett sådant ”grönt spår”,
• bedöma om ett anmälningsförfarande under vissa förutsättningar
kan ersätta tillståndsförfarandet då en verksamhet eller ändring i
verksamhet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
och
• utvärdera vissa aspekter av miljöprövningsdelegationernas roll
och organisation, till exempel frågor om processledning och om
det är ändamålsenligt att koncentrera prövningen av vissa typer
av ärenden till ett mindre antal miljöprövningsdelegationer.
Utredaren får även föreslå andra förändringar i nuvarande miljöprövningssystem som bidrar till en grön omställning genom mer förutsägbara och effektivare prövningsprocesser, som kortar den samlade
prövningstiden och minskar administrationen samtidigt som nuvarande miljöskyddsnivå bibehålls. Sådana förslag ska dock inte avse
mark- och miljödomstolarnas organisation eller handläggning av mål
eller ärenden i dessa domstolar.
Under rubriken En snabb omställning förutsätter en effektiv miljöprövning anförde regeringen i utredningen direktiv att inom ramen
för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har en lång rad sektorer
tagit fram färdplaner för en grön omställning med det övergripande
målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Åtgärder som lyfts fram i färdplanerna kommer i många fall
att kräva omfattande investeringar i ny teknik, förändrade produktionsprocesser och ökad elektrifiering. Naturvårdsverket har vidare
i sin fördjupade utvärdering av miljömålen 2019 även lyft fram utarmningen av den biologiska mångfalden som ett område där det
behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa utvecklingen.
Under de kommande åren kommer omfattande insatser krävas
inom näringslivet för att Sverige ska kunna nå flera miljömål. Den
omställning som krävs för att möta dessa utmaningar innebär att
många verksamheter kommer att behöva söka nya eller ändrade miljö294
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tillstånd. Prövningen behöver i vissa fall hantera målkonflikter mellan
exempelvis minskad klimatpåverkan och ökad miljöpåverkan i verksamhetens närområde.
Om ledtiderna för miljöprövning av miljö- och klimatförbättrande
investeringar är långa i Sverige kan nödvändiga investeringar fördröjas. Samtidigt kan också kostnaderna och osäkerheten för både
verksamhetsutövare och för samhället i stort öka. Detta kan i förlängningen leda till att investeringar i Sverige uteblir eller hamnar i
länder med svagare miljölagstiftning. Därmed kan strukturomvandlingen hämmas och miljönyttan riskera att utebli. Effektivare och
mer förutsägbara prövningsprocesser för miljö- och klimatförbättrande investeringar i Sverige, i kombination med fortsatt höga miljökrav, skulle däremot kunna leda till en snabbare grön omställning.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.
Producentansvar
Producentansvar regleras i miljöbalken.211 innebär att producenterna
ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter, oftast
genom så kallade materialbolag som skapats för olika produktansvar.
En producent i det här avseendet är den som importerar, producerar
eller på annat sätt sätter en produkt på marknaden. Det innebär att
producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och
behandlingsmetoder för återvinning av vissa produkter.
Enligt miljöbalkens bestämmelser är det regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter om
producentansvar.
I december 2020 lämnade Utredningen om producentansvar för
textil ett förslag om utformning av producentansvar för textil.212
I förordningar har regeringen reglerat producentansvar om bl.a.
batterier, läkemedel, ballonger, vissa tobaksvaror och filter, fiskeredskap, våtservetter, förpackningar, elutrustning, däck och bilar.

211

Miljöbalken (1998:808).
SOU 2020:72, Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin, betänkande
av Utredningen om producentansvar för textil.
212
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Lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser

Genom lagen om vissa utsläpp av växthusgaser213 implementeras EU:s
utsläppshandelssystem, European Union Emissions Trading System
(EU ETS) i svensk rättsordning. EU:s utsläppshandelssystem beskrivs närmare i kapitlet om EU och EU:s arbete med att minska
klimatpåverkan från konsumtion.
EU ETS begränsar den mängd växthusgas som kan släppas ut från
energiintensiv industri, kraftproducenter och, sedan 2012, flygbolag.
EU ETS sätter ett tak för den totala mängden tillåtna utsläpp per år,
och företagen får eller köper enskilda utsläppsrätter baserat på riktvärden. Utsläppstaket sänks med tiden så att mängden utsläpp gradvis minskar. Reglerna som styr utsläppshandelssystemet bygger på
EU:s utsläppshandelsdirektiv.214 Mer om EU ETS finns i kapitlet om
EU och klimatarbetet.
Lagen om vissa utsläpp av växthusgaser syftar till att främja kostnadseffektiva och ekonomiskt effektiva minskningar av utsläppen av
växthusgaser. Lagen kompletterar EU-förordningar som har antagits
med stöd av utsläppshandelsdirektivet. Dessutom finns en rad svenska
föreskrifter på området.
Lagen innehåller bestämmelser om bl.a. tillstånd, utsläppsrätter,
övervakning, tillsyn och straff.
Förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser
Förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av
växthusgaser. Förordningen kompletterar EU-förordningar som har
antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av
rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2018/410 (utsläppshandelsdirektivet).
I förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser215 regleras bl.a.
att Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet och tillsynsmyndighet
213

Lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets
direktiv 96/61/EG.
215
Förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser.
214
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enligt lagen om vissa utsläpp av växthusgaser, och behörig myndighet enligt utsläppshandelsdirektivet för övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp, verifiering av uppgifter och tilldelning av
utsläppsrätter.
Dessutom innehåller förordningen bland annat mer detaljerade
bestämmelser om tillstånd, utsläpp från flygverksamhet, utsläppsrätter och sanktioner.
7.11.3

Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434)

Regeringen ska lämna klimatrapportering i dels en tvåårsrapport,
dels en nationalrapport enligt EU:s bestämmelser på klimatområdet
och till de riktlinjer som antagits inom ramen för FN:s klimatkonvention och klimatavtalet från Paris.
Dessa krav på rapportering har implementerats i klimatrapporteringsförordningen.216 Enligt klimatrapporteringsförordningens bestämmelser ska Naturvårdsverket samordna det nationella klimatrapporteringsarbetet. Naturvårdsverket ska upprätthålla det rapporteringssystem som behövs samt ta fram och sammanställa underlag för
rapporteringen och lämna underlaget till regeringen.
Försvarsmakten, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Statistiska centralbyrån, Sida, Sveriges geologiska undersökning,
Sveriges lantbruksuniversitet, SMHI, Trafikanalys, Trafikverket och
Transportstyrelsen deltar i klimatrapporteringsarbetet och ska lämna
den information till Naturvårdsverket som framgår av förordningen.
De myndigheter som enligt klimatrapporteringsförordningen deltar i klimatrapporteringsarbetet ska se till att de metoder som används för rapportering håller den kvalitet som behövs för att Sveriges
klimatrapportering ska kunna göras på rätt sätt och med rätt information. Myndigheterna ska ha interna rutiner för att planera, genomföra, kontrollera, dokumentera och följa upp kvalitetsarbetet samt
samråda med varandra i syfte att utveckla och upprätthålla ett samordnat kvalitetssystem.
Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att lämna förslag
till ändringar i förordningen för att anpassa den till nya EU-bestämmelser och till de riktlinjer som antas inom ramen för FN:s klimat216

Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434).
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konvention och klimatavtalet från Paris. Naturvårdsverket lämnade
sitt förslag till ändringar till regeringen i maj 2021. Naturvårdsverket
tog fram förslaget efter samråd med 17 berörda myndigheter.217
Naturvårdsverket lämnade samtidigt förslag om hur klimatrapporteringsförordningen bör kompletteras för att berörda myndigheter
ska redovisa effektbedömningar av fattade beslut om åtgärder och
styrmedel som underlag för regeringens årliga klimatredovisning i
budgetpropositionen.218
7.11.4

Aktiebolagslagen (2005:551)

Enligt aktiebolagslagens bestämmelser219 får ett bolags verksamhet
helt eller delvis ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan
aktieägarna, förutsatt att detta anges i bolagsordningen.
3 § Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än
att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så fall skall det också anges hur bolagets vinst och behållna
tillgångar vid bolagets likvidation skall användas.

7.11.5

Årsredovisningslagen om hållbarhetsrapportering
(1995:1554)

Enligt årsredovisningslagens bestämmelser220 ska vissa större företag
upprätta en hållbarhetsrapport. I den beskriver de sitt arbete med
bland annat miljö och mänskliga rättigheter. Hållbarhetsrapporten
kallas ibland ”hållbarhetsredovisning” eller ”miljöredovisning”. Företag som uppfyller mer än ett av villkoren nedan, under båda de två
senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport:
• Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
• Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
• Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.
217

Naturvårdsverket, 2021-05-20, dnr NV-08981-19, Förslag till ändringar i klimatrapporteringsförordningen mot bakgrund av nya krav.
218
Naturvårdsverket, 2021-05-20, dnr NV-08981-19, Förslag till ändringar i klimatrapporteringsförordningen mot bakgrund av nya krav.
219
Aktiebolagslagen (2005:551).
220
6 kap. 10–14 §§, 7 kap. 31 a § och 8 kap. 15 a § i årsredovisningslagen (1995:1554).
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Hållbarhetsrapporten ska ge läsaren förståelse för verksamhetens
konsekvenser på följande områden:
• miljö
• sociala förhållanden
• personal
• respekt för mänskliga rättigheter
• motverkande av korruption.
Om hållbarhetsrapporten är en separat bilaga som publiceras någon
annanstans ska det finnas en hänvisning dit i förvaltningsberättelsen.
Hållbarhetsrapporten lämnas till revisorn tillsammans med årsredovisningen. Revisorn ska skriva ett yttrande om att rapporten har
upprättats. Hållbarhetsrapporten behöver ingen egen underskrift. En
separat hållbarhetsrapport ska offentliggöras antingen genom att den:
• Lämnas in tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket
inom en månad efter årsstämman. Hållbarhetsraporten blir då
offentlig när Bolagsverket offentliggör årsredovisningen.
• Publiceras på företagets webbplats inom sex månader från räkenskapsårets slut. Det ska då finnas uppgifter i förvaltningsberättelsen
om på vilken webbplats hållbarhetsrapporten finns.
7.11.6

Lagen (2014:266) om energikartläggning
i stora företag

Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv221 ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora
företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst
vart fjärde år.
Energikartläggningen ska omfatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder
såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen.
Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.
221

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av
direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

299

Att minska klimatpåverkan – nationella mål, styrmedel, åtgärder m.m.

7.11.7

SOU 2022:15

Lagen (2008:112) om ekodesign

Lagen syftar till att främja en effektiv energianvändning och en låg
miljöpåverkan av energirelaterade produkter och energirelaterade
delar av sådana produkter genom att miljöaspekter integreras i produktdesignen för att förbättra produktens eller delens miljöprestanda
under hela dess livscykel (ekodesign).
En energirelaterad produkt eller en energirelaterad del får enligt
lagen släppas ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen
endast om den uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen eller i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i
ekodesigndirektivet.222
Innan produkten släpps ut på marknaden eller tas i bruk ska den
kontrolleras och CE-märkas. För CE-märkning gäller bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning om ackreditering
och teknisk kontroll.223
Energimyndigheten är tillsynsmyndighet enligt lagen.
7.11.8

Plan- och bygglagen (2010:900)

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Planläggning enligt
denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden
främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
222

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.
223
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande
av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
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Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

I förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Av förordningens bestämmelser
framgår att när den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska bl.a.
regionala klimat- och energistrategier särskilt beaktas.
7.11.10 Lagen (1994:1776) om skatt på energi
Koldioxid- och energiskatten regleras tillsammans med svavelskatten
i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Skatten tas ut på bränslen som
används som motorbränsle eller uppvärmning. Bränslen som används
för att producera elektrisk kraft belastas inte med energi- eller koldioxidskatt. Beskattningen av elektrisk kraft görs i stället i konsumtionsledet.
Syftet med koldioxidskatten är att minska utsläppen av koldioxid.
Energiskatten har ursprungligen haft en ren fiskal roll men har på
senare åren fått en roll för att minska olika typer av miljöpåverkan
som följer av energianvändning. Energi- och koldioxidskatter ska tillsammans vara minst lika höga som miniminivåerna som regleras av
EU:s energiskattedirektiv. Koldioxidskatten tas ut på fossila bränslen
i förhållande till deras utsläpp av koldioxid vid förbränningen, medan
energiskatten tas ut i förhållande till volymen. I kommissionens förslag till revidering av energiskattedirektivet föreslås att energiskatten
kan tas ut per energiinnehåll i stället för volym.
Den generella koldioxidskattenivån uppgick 2020 till 1 200 kronor
per ton koldioxid. Energiskatten låg på cirka 4,13 kronor per liter
bensin (miljöklass 1), 909 kronor per m3 för diesel (miljöklass 1) och
35,60 öre per kilowattimme el. Det totala uttaget av energiskatt var
2020 cirka 52 miljarder kronor medan uttaget av koldioxidskatt var
cirka 20 miljarder kronor.
På senare år har ett antal undantag och nedsättningar tagits bort,
t.ex. när det gäller energiskatt i kraftvärmeverk, egenproduktion av
värme och kyla, energiskatt på råtallolja samt energiskatt och koldioxidskatt för gruvdiesel. Ett antal undantag, nedsättningar och återbetalningar kvarstår dock, vilket gör att priset för energi och koldioxid inte är enhetlig i Sverige:
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• Industrin och energiproduktionen inom EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS), står för cirka 40 procent av Sveriges territoriella utsläpp, och betalar 30 procent av energiskatten men är
undantagna från koldioxidskatt, vilket beror på att de omfattar
inom EU ETS av ett pris på 60 euros per ton koldioxid.224 Av utsläppsrätterna tilldelas dock 80 procent för fri i Sverige225. Bränsleförbrukning för framställning av värme i kraftvärmeproduktion
eller i annan värmeproduktion inom EU ETS betalar dock 91 procent av koldioxidskatten.
• Bränslen som används i följande verksamheter är undantagna
både skatt på energi och på koldioxid:
– spårbunden trafik
– skepp förutom vid privat ändamål eller fiske
– luftfartyg förutom för privat ändamål
– framställning av vissa energiprodukter
– kraftöverföring
– samt metallurgiska och mineralogiska processer.
• Ett antal produkter är undantagna från både energiskatt och koldioxidskatt:
– trädbränsle som ved, flis och träkol
– masugnsgaser
– koksugnsgaser
– gas som uppkommer vid kemisk reduktion
– gas som uppkommer vid elektrolytiska processer
– bränsle i småförpackningar om högst 1 liter
– bränsle som, under särskilda omständigheter, förstörts och
blivit oanvändbart.
• För andra bränslen än bensin och diesel som används inom yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet samt
växthusnäringen är skatten reducerad med 35 procent. Bensin och
224
225

Ember Climate, https://ember-climate.org/data/carbon-price-viewer, hämtat 2021-09-22.
Naturvårdsverket 2018, underlag till regeringens klimathandlingsplan.
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diesel som används inom dessa sektorer är undantagna från energiskatt och koldioxidskatt.
• För att gynna hållbara biobränslen för uppvärmningsändamål samt
rena, eller höginblandade, hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen har dessa koldioxid- och energiskattebefrielse. Låginblandade biodrivmedel som omfattas av reduktionsplikten är helt befriade från energiskatt, men koldioxidbeskattas som deras fossila
motsvarighet, dvs. bensin eller diesel.
• Hållbara biodrivmedel, flytande biobränslen och biogas samt torv
för uppvärmningsändamål undantas från energi- och koldioxidskatt.
• Den allmänna energiskatten på bensin och dieselolja styrs av en
miljöklassning, vilket medför olika skattenivåer.
• Energiskatten på el är differentierad beroende på var i landet den
konsumeras och vem som konsumerar den. Tillverkningsprocessen
i industriell verksamhet, i datorhallar, som landström, i yrkesmässig
jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet eller i tåg kan
t.ex. göra avdrag till miniminiskatten på 0,6 öre per kilowattimme.
• Under covid-19-pandemin har skattebefrielser från att betala
energiskatten införts.226
Naturvårdsverket beräknade att cirka 22 procent av växthusgaserna
i Sverige 2017 inte beskattades med något pris, dvs. varken koldioxidskatt eller pris på utsläppsrätter. Dessa utsläpp består framför allt av
utsläpp av andra växthusgaser än koldioxid, främst i form av metan
och lustgas från jordbruket. Utsläpp från användning av lösningsmedel, F-gaser och andra produkter ingår också i denna kategori.
Två procent av koldioxidutsläppen prissätts inte, framför allt inom
jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet samt inrikes flyg,
sjöfart och järnväg. Nivån på prissättningen skiljer sig dock åt mellan
olika verksamheter. Med de skattenivåer som gällde den 1 januari
2019 varierar priset mellan noll och 1 324 kronor per ton koldioxid.
Om även energiskatten beaktas prissätts utsläppen i stället med som
mest 3001 kronor per ton. I genomsnitt uppgår den effektiva direkta
prissättningen av samtliga svenska utsläpp till 548 kronor per ton kol226

Skatteverket, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.15/384992.html,
hämtat 2021-09-22.
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dioxidekvivalent. Utanför EU ETS är motsvarande belopp 725 kronor
per ton koldioxidekvivalent.227
Nedan redovisas de olika utsläppsnivåer samt energiskatt, koldioxidskatt samt utsläppsrättspris per sektor i Sverige, enligt Naturvårdsverket 2019. Sedan dess har dock t.ex. nedsättningen för gruvdiesel
tagits bort.
Figur 7.2

Prissättningen av utsläpp för olika sektorer
och användningsområden

Källa: Naturvårdsverket 2018, underlag till regeringens klimathandlingsplan.
Anm: OBS: priset på utsläppsrätter antas i figuren vara 25 euros per ton, medan nivån låg snarare på
cirka 60 euros per ton i september 2021.
227

Naturvårdsverket 2018, underlag till regeringens klimathandlingsplan.
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Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna var 2019 cirka 4,66 procent, framför allt på grund av energiskatter. Jämfört med BNP var
miljöskatternas inkomster cirka 2,0 procent av Sveriges BNP. Sverige
ligger därmed under snitt för EU-länder som tillhör OECD och som
ligger på 2,28 procent av skatteintäkterna. Miljöskatternas andel i
Sverige har dessutom minskat över tid och låg på 2,62 procent 2000.228
SCB uppskattar att de totala miljöskatterna i Sverige motsvarade
1,99 procent av BNP 2020 medan miljömotiverade direkta subventioner i Sverige motsvarade 0,28 procent av BNP.229
7.11.11 Konsumentköplagen (1990:932)
och konsumenttjänstlagen (1985:716)
Konsumentköplagen (1990:932) reglerar vilka rättigheter konsumenter har och vilka skyldigheter en näringsidkare har vid köp av lösa
saker, förmedling, byte eller tillverkningsavtal. Konsumenttjänstlagen (1985:716) reglerar vilka rättigheter konsumenter har och vilka
skyldigheter en näringsidkare har vid köp av tjänster såsom hantverkartjänster, renoveringstjänster, bilverkstad samt flytt- och städtjänster. Lagarna reglerar bl.a. avlämnande, dröjsmål, rätten att häv
köpet, rätt till skadestånd, påföljder vid fel på varan och reklamationsrätt.
Enligt dessa två lagar ska företaget reparera felet ”inom skälig tid”
om för varor, tre år för förvaringstjänster och arbete på lösa saker
(t.ex. reparation av bil, biltvätt, reparation av tvättmaskin) och tio år
för arbete på mark, byggnader och andra fasta saker (t.ex. renoveringsarbete, målning, takbyte). Vad som är ”skälig tid” behöver bedömas från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det
är och ditt behov av att få varan lagad. Om köparen har blivit erbjuden en lånevara kan en längre reparationstid vara acceptabel. Konsumenten kan då kräva att företaget i första hand åtgärdar felet, i andra
hand ger ett prisavdrag och i tredje hand att avtalet hävs.
Utredningen om nya konsumentköpregler har föreslagit att en ny
lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal ska träda
i kraft den 1 januari 2022. Konsumentköplagen ska då upphöra att
gälla. Enligt en övergångsbestämmelse ska konsumentköplagen fort228

OECD, https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/environmentaltaxation.htm,
hämtat 22-09-2021.
229
SCB, Miljöräkenskaper.
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farande gälla för avtal om köp, om varor som ska tillverkas efter avtalsslutet och om byte av lösa saker, som har ingåtts före ikraftträdandet. Innebärande att det vid reklamation för produkter köpta
senast den 31 december 2021 så gäller den gamla lagstiftningen fram
till 31 december 2024. De tydligaste skillnaderna är:
• Att tiden med omvänd bevisbörda för ursprungligt fel förlängs
från sex månader till ett år. Reklamationsrätten kvarstår som tidigare 3 år. Har du köpt en tjänst har du rätt att reklamera i tre eller
tio år, beroende på vad det är för typ av tjänst du har köpt.
• Att konsumentens rättigheter utökas vid omleverans. Innebärande att säljaren vid omleverans ska återta den felaktiga varan på
egen bekostnad och, under vissa förutsättningar, ta bort den felaktiga varan och installera en avtalsenlig vara eller bära kostnaden
för borttagandet och installationen.
Regeringen har lämnat förslag om en ny konsumentköplag
I mitten av januari 2022 lämnade regeringen ett förslag till ny konsumentköplag till riksdagen.230
Den nya lagen ska reglera vad som gäller för leverans av varor och
digitalt innehåll och vid dröjsmål med att leverera eller betala. Lagen
ska också reglera vad som utgör fel på en vara eller digitalt innehåll,
vem som ansvarar för felet och vilken rätt konsumenten har att få felet
avhjälpt. För att stärka konsumentskyddet och förbättra varors hållbarhet föreslår regeringen att alla fel som visar sig under två år efter
köpet av en vara som utgångspunkt ska anses vara fel som näringsidkaren ansvarar för, vilket är en förlängning från dagens sex månader.
Förslagen i propositionen genomför EU-direktiven om försäljning
av varor och om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala
tjänster.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

230

Prop. 2021/22:85, En ny konsumentköplag.
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7.11.12 Marknadsföringslagen (2008:486)
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller den grundläggande regleringen om reklam och annan marknadsföring. Syftet är att främja
konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Lagen genomför EUdirektivet om otillbörliga affärsmetoder (direktiv 2005/29/EG). Lagen
är tillämplig vid marknadsföring av produkter.
Enligt den s.k. generalklausulen ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed (5 §). De flesta av MFL:s bestämmelser kan sorteras in under någon av de fyra kategorier av bestämmelser som direktiv 2005/29/EG är uppbyggt av, nämligen:
• marknadsföring som inte stämmer överens med god marknadsföringssed,
• aggressiv marknadsföring,
• vilseledande marknadsföring
• den svarta listan.
Det finns dock även andra former av otillåten marknadsföring i marknadsföringslagen som inte kan sorteras in under dessa. Här kan t.ex.
nämnas bestämmelsen om jämförande reklam (18 §) som gäller mellan
näringsidkare, och bestämmelserna om obeställd reklam (19–21 §§).
Vid överträdelser av bestämmelserna kan påföljden för näringsidkaren bli förbud att fortsätta med viss marknadsföring (23 §) och
åläggande att lämna information (24 §). Dessa påföljder ska normalt
förenas med vite (26 §). Näringsidkaren kan också påföras marknadsstörningsavgift (29–36 §§) och förpliktas att utge skadestånd (37 §).
Sådana påföljder kan även drabba personer som handlar på näringsidkarens vägnar.
När det gäller miljöpåståenden i reklam finns det inget förbud mot
reklam för särskilt klimatpåverkande produkter. Däremot ställs höga
krav på tydlighet och saklighet enligt marknadsföringslagen. Konsumentverket använder t.ex. regler från Internationella Handelskammaren (ICC) om miljöpåståenden för att avgöra vad som är god
marknadsföringssed angående miljöpåståenden. Det saknas dock domstolspraxis vad gäller miljöpåståenden om klimatkompenserade pro-
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dukter i marknadsföring, t.ex. när det gäller att kalla en produkt som
”klimatkompenserad”, ”klimatneutral”, ”klimatpositiv” och ”nettonollutsläpp”. När det gäller miljömärkning, genom egen märkning eller
genom tredjepartsmärkning, krävs det att näringsidkare uppfyller de
krav som finns för användningen av märkningen.

7.12

Några fler exempel på regeringens strategier

I tilläggsuppdraget till Miljömålsberedningen har regeringen pekat
ut fyra strategier som Miljömålsberedningen särskilt ska beakta.
Dessa är den klimatpolitiska handlingsplanen, upphandlingsstrategin,
livsmedelsstrategin och godstransportstrategin. Därutöver redogör
Miljömålsberedningen för ett urval av nyligen avslutade, pågående eller
aviserade regerings- eller statliga myndighetsstrategier av relevans
för att minska klimatpåverkan från konsumtion. Till gruppen regeringens strategier räknas i detta sammanhang sådana strategier som
tagits fram av regeringen men som också beslutats av riksdagen.
Nedan redovisas några av regeringens strategier inom andra områden som kan ha betydelse för en strategi för hållbar konsumtion,
med syfte att kartlägga pågående strategiskt arbete av relevans för
Miljömålsberedningens tilläggsuppdrag.
7.12.1

Regeringens standardiseringsstrategi

I juli 2018 presenterade regeringen en strategi för standardisering. 231
I strategin anger regeringen att standardisering är ett viktigt instrument för att skapa tillväxt och konkurrenskraft. Standardisering är
även viktigt för att möjliggöra genomslag för ny innovativ teknik,
inte minst inom miljö-, klimat- och energiområdena.
Mål för strategin
I strategin pekade regeringen ut ett antal svenska strategiska prioriteringar ur ett nationellt, europeiskt och internationellt perspektiv,
och beskriver hur dessa prioriteringar ska adresseras genom en aktiv
231

Regeringskansliet 2018, Regeringens strategi för standardisering.
https://www.regeringen.se/4ada7f/contentassets/6cd7c3221c3448a683ddec2e2b3390e3/rege
ringens-strategi-for-standardisering.pdf, hämtat 2021-08-10.
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svensk standardiseringspolitik. Regeringen pekade vidare ut åtta sektorsspecifika prioriteringar, varav miljö och energi är en. Regeringen
avsåg att vidta ett antal åtgärder i sektorn inom ramen för standardiseringsstrategin:
• fortsatt verka för att främja avancerade systemlösningar bland
annat inom städernas infrastruktur och industri i syfte att skapa
en cirkulär ekonomi vilket bland annat kräver tekniska standarder
som möjliggör integration mellan olika tekniska försörjningssystem och resursflöden,
• fortsätta att verka för framtagandet och användandet av standarder
med krav på kemikalier för varor, processer, teknik och tjänster,
och
• verka för att etablerad svensk kunskap och expertis inom energimiljö- och klimatområdet får genomslag i internationella standarder.
Regeringen har inte redovisat någon uppföljning av standardiseringsstrategin eller uppnådda resultat.
7.12.2

Träbyggnadsstrategin

År 2004 antog regeringen en träbyggnadsstrategi med målet att öka
antalet nya byggnader byggda med trästomme. Strategin har varit föremål för omfattande diskussioner men har inte utvärderats. Strategin
genomfördes fram till och med 2008 men 2018 presenterade regeringen dokumentet Inriktning för träbyggnader,232 med innehåll liknande den ursprungliga strategin. I dokumentet noterades att flera
kommuner tagit fram egna träbyggnadsstrategier. Regeringen pekade
vidare ut fyra insatsområden för det fortsatta arbetet med att främja
träbyggnader:
• förstärkt samverkan,
•

kunskaps- och kompetenshöjning,

• forskning, utveckling och innovation, samt
• exportfrämjande insatser.
232

https://www.regeringen.se/49ee7f/contentassets/37f07802672c45078a20d3a375e82c25/2
0180626_inriktning-for-trabyggande.pdf, hämtat 2021-08-10.
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Insatserna beskrevs också som viktiga för att nå de svenska klimatmålen. Regeringen aviserade att insatserna ska följas upp men specificerar inte närmare formerna för detta.
7.12.3

Nationella strategin för ökad och säker cykeltrafik

Regeringen antog 2016 en nationell strategi med det övergripande
syftet att främja en ökad och säker cykling. Strategins inriktning är att
hjälpa berörda aktörer att ta sitt ansvar. Strategin ska också fungera
som en plattform för det fortsatta gemensamma arbetet. Strategin
innehåller beskrivningar av nuläge och utmaningar samt prioriterade
insatsområden. De fem insatsområdena är:
• lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen,
• öka fokus på grupper av cyklister,
• främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur,
• främja en säker cykeltrafik, samt
• forskning och innovationer.
Som ett led i regeringens cykelstrategi fanns en tvåårig satsning om
25 miljoner kronor 2016 och 75 miljoner kronor 2017. Regeringen
anger vidare att den ser positivt på uppföljning och nämner särskilt
det nationella cykelrådets årliga cykelbokslut som Trafikverket tar
fram i samverkan med andra aktörer.233
7.12.4

Regeringens strategi för hållbar konsumtion

I budgetpropositionen för 2017 redogjorde regeringen sin tidigare
aviserade strategi för hållbar konsumtion.234 Strategin bygger på insatser inom sju olika fokusområden som spänner över olika miljöfrågor men också frågor om social hållbarhet. I tabellen nedan framgår fokusområdena samt vilka insatser regeringen redogjort för under
respektive område.
233

Näringsdepartementet 2017, En ökad och säker cykling. Artikeln N2017.19
https://www.regeringen.se/498ee9/contentassets/de846550ff4d4127b43009eb285932d3/201
70426_cykelstrategi_webb.pdf, hämtat 2021-08-10.
234
Prop. 2020/21:1.
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Fokusområden och insatser i regeringens strategi
för hållbar konsumtion

Fokusområden och mål
Öka kunskapen och fördjupa
samarbetet
Forum för miljösmart konsumtion
Miljöfokus i skolan

Insatser
• Uppdrag till Konsumentverket att inrätta ett
forum för miljösmart konsumtion
• Uppdrag till Konsumentverket att i samverkan
med andra berörda aktörer underlätta undervisningen om konsumtionens påverkan på miljön
•
Uppdrag till Konsumentverket att verka för en
Stimulera hållbara sätt att konsumera
miljösmartkonsumtion
Miljösmarta beteendemönster
• Tillsättande av en utredning om delningsDelningsekonomi i positiv utveckling
ekonomi
Effektivare miljömärkning
• Regeringen samråder med berörda aktörer om
miljömärkningens potential och förutsättningar
inför kommande åtgärder genom att anordna
ett seminarium
• Sänkt moms från 25 till 12 procent för
Effektivisera resursanvändningen
reparation av cyklar, skor, lädervaror, kläder
Varor som håller längre
och hushållslinne från och med 1 januari 2017
Cirkulär ekonomi
• Skattereduktion för reparation och underhåll av
Hållbar avfallshantering
vitvaror som i bostaden
• Regeringen ska verka för att krav på varors
hållbarhet utifrån ekodesigndirektivet ska
ställas för fler produktgrupper med utökade
krav på information till konsumenter om
möjligheter till reparation
• Delegation om cirkulär ekonomi inrättas
• Uppdrag till Naturvårdsverket att färdigställa
och besluta om en nationell avfallsplan och ett
nationellt program för förebyggande av avfall
• Regeringen driver på inom EU för att produkter
ska utformas på ett sätt som underlättar
återvinning
Förbättra informationen om företagens • Beslut om nya regler för stora företag med krav
på att rapportera om hur de arbetar med
hållbarhetsarbete
hållbarhetsfrågor
(företagens och finansmarknadens
• Underlätta för investerare att bedöma vilka
hållbarhetsarbete)
hållbarhetsaspekter som beaktas vid fondHårdare tag mot falska miljöpåståenden
förvaltning
• Verkar för att Sverige blir ett föregångsland för
fri och rättvis handel: uppdrag till Upphandlingsmyndigheten att främja tillförlitlig
information om produktvillkor i andra länder
samt uppdrag till Konsumentverket att fördela
medel till det civila samhällets organisationer
för lättillgänglig information
• Förslag om stärkta sanktionsmöjligheter för
Konsumentombudsmannen
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Fokusområden och mål
Fasa ut skadliga kemikalier
Giftfri vardag

Öka tryggheten för alla konsumenter
Arbete mot överskuldsättning
Frågor om konsumenters olika
förutsättningar uppmärksammas

Fokusera på livsmedel, transporter
och boende
Hållbara livsmedel
Hållbart boende
Hållbara transporter

SOU 2022:15

Insatser
• Förnyat uppdrag till Kemikalieinspektionen att
arbeta med handlingsplan för en giftfri vardag,
inklusive att bidra till en effektiv reglering av
kemikalier på EU-nivå
• Regeringen verkar inom EU för att farliga
kemikalier ska fasas ut ur det cirkulära
kretsloppet så tidigt som möjligt
• Punktskatt på farliga kemikalier i viss
elektronik
• Särskilda insatser om mikroplatser
• Förslag om att inrätta ett kunskapscentrum för
att få fram alternativ till farliga kemikalier
• Strategi mot överskuldsättning
• Uppdrag till Konsumentverket att samarbeta
med Kronofogdemyndigheten och Finansinspektionen för att främja en fördjupad
samverkan med olika aktörer för att underlätta
för hjälp till konsumenter med höga skulder
• Uppmärksamma frågan om konsumenternas
olika förutsättningar i samband med
uppföljningar av det samlade konsumentstödet
• Handlingsplan inom ramen för Livsmedelsstrategin
• Förlängning av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen
• Ett forum för smarta elnät inrättas
• Ökad budget för investeringsstödet för solceller
• Ett system med skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs
• Stöd till kommunernas arbete med hållbara
städer och kollektivtrafik i tätort
• En nationell cykelstrategi tas fram
• Stöd ges till lokala klimatinvesteringar
• Förslag om ett ladda-hemma-stöd
• Bonus-malussystem föreslås och införs för
vägburna transporter
• Skatt på flygresor
• Elcykelpremie för privatpersoner införs
• System för krav på miljöinformation om
drivmedel införs

Källa: Regeringskansliet, artikel från Finansdepartementet: Strategi för hållbar konsumtion. Publicerad
4 oktober 2016, uppdaterad 31 oktober 2017. https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/strategi-forhallbar-konsumtion/, hämtat 2021-08-10.
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Strategin är inte tidsatt och ingen samlad uppföljning eller utvärdering är beställd.

7.13

Bolag med statligt ägandes hållbarhetsoch klimatarbete

Statens ägarpolicy om hållbart värdeskapande för bolag
med statligt ägande
Enligt statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande
2020 är hållbart företagande en viktig del av ett hållbart värdeskapande.
Utgångspunkten för hållbart företagande är, enligt regeringen, att
bolag ska driva sin verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling. Det ska uppnås genom att balansera och förena en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbart företagande innebär att agera ansvarsfullt och minimera risken för negativ
påverkan men också att tillvarata möjligheter till hållbart värdeskapande genom innovativa affärsmodeller och lösningar.
Bolagen ska inom sin bransch vara föredömen på miljö- och klimatområdet och arbeta för att de av riksdagen beslutade nationella miljöoch klimatmålen samt Parisavtalet ska uppnås. De nationella miljömålen är en viktig del i genomförandet av Agenda 2030.235
Bolag med statligt ägande och de globala hållbarhetsmålen
Bolag med statligt ägande ska inom ramen för sin verksamhet analysera de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för att identifiera
de mål som bolaget genom sin verksamhet påverkar och bidrar till.
Bolagen ska även identifiera affärsmöjligheter som bidrar till att
uppnå de globala hållbarhetsmålen.
Av regeringens verksamhetsberättelse för bolag med statlig ägande
2020 framgår att 43 av de 46 bolagen med statligt ägande, under
rubriken Prioriterade globala mål, har redovisat vilka globala hållbarhetsmål som deras respektive verksamheter påverkar och bidrar till.
Av de totalt 33 bolag (varav 31 helägda av staten och två delägda)
som hade prioriterat antingen mål 12 eller mål 13 eller båda två hade
sammanlagt 23 bolag prioriterat mål 12 Säkerställa hållbara konsum235

Regeringen, Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020.
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tions- och produktionsmönster och 26 bolag hade prioriterat mål 13
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser. Totalt 17 (varav två delägda) av de 33 bolagen hade
prioriterat både mål 12 Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och 13 Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Principer för bolag med statligt ägandes externa
hållbarhetsredovisning
Enligt regeringens principer för extern rapportering ska årsredovisningen för bolag med statligt ägande bland annat innehålla en redogörelse för bolagets arbete med hållbarhetsfrågor innefattande principer och riktlinjer, hur dessa har omsatts i handling, måluppfyllelse
samt effekter på de strategiska målen inför kommande år.
Oavsett villkoren i årsredovisningslagen om vilka företag som ska
lämna en hållbarhetsrapport236 ska samtliga bolag med statligt majoritetsägande upprätta en extern hållbarhetsredovisning enligt GRI:s
riktlinjer (GRI Standards) eller annat internationellt ramverk för
hållbarhetsredovisning.
Hållbarhetsredovisningen ska särskilt upplysa om frågor som rör
miljö, personal och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption, där dessa bedöms väsentliga för bolaget eller dess intressenter. En hållbarhetsredovisning bör
även i övrigt innehålla bl.a.:
– En väsentlighetsanalys innefattande en diskussion om vilka hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för verksamheten, i bolagets
värdekedja och för bolagets intressenter.
– En redogörelse för hur bolagets verksamhet styrs med avseende
på dessa frågor, vilket innefattar men inte begränsas till viktiga
policyer, strategiska prioriteringar och mål på kort och lång sikt.
– En redogörelse för verksamhetens klimatrelaterade finansiella
risker och möjligheter.
I regeringens verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande
redovisas 2021 för vart och ett av bolagen även de ekonomiska målen
236

6 kap. 10–14 §§, 7 kap. 31 a § och 8 kap. 15 a § i årsredovisningslagen (1995:1554).
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och målen för värdeskapande m.m. ett antal nyckeltal bl.a. för att
redovisa bolagens klimatavtryck. Nyckeltalen är klimatavtryck scope 1
respektive scope 2, i ton koldioxidekvivalenter. Däremot finns inte
något nyckeltal för klimatavtryck scope 3.
Av verksamhetsberättelsen framgår att 30 bolag med statligt ägande
(varav svenska staten inte är majoritetsägare i tre) redovisade klimatavtryck i både scope 1 och scope 2 för verksamhetsåret 2020, till ett
totalt på cirka 22 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I den gruppen
ingår även de bolag som redovisade utsläpp noll (0) i någon av kategorierna. Fem bolag redovisade klimatavtryck endast i scope 1 och
åtta bolag lämnade inte någon redovisning av sitt klimatavtryck.237

7.14

Exempel på kommuners och regioners
egeninitierade klimatarbete

Varken regionerna eller kommunerna har någon av statsmakterna
beslutad formell uppgift eller skyldighet att verka för att de av riksdagen beslutade miljömålen nås.
Däremot omfattas kommunerna av länsstyrelsernas uppgift i länsstyrelseinstruktionen som innebär att länsstyrelsen inom ramen för
sin uppgift att verka för att det generationsmål för miljöarbetet och
de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås särskilt ska utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred
förankring i länet. I detta arbete ska länsstyrelserna stödja kommunerna med underlag i deras arbete med Generationsmålet och miljökvalitetsmålen och verka för att Generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen
och i det regionala tillväxtarbetet.238 Många kommuner samarbetar
med sina respektive länsstyrelser i arbetet med miljömålen. I länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen redovisas i förhållande
till miljömålen bl.a. vad kommunerna har presterat med stöd av
statliga medel, samt de förväntade effekterna av dessa åtgärder.239

237
238
239

Skr. 2020/21:140, 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande.
6 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/Pages/default.aspx, hämtat 2020-11-20.

315

Att minska klimatpåverkan – nationella mål, styrmedel, åtgärder m.m.

7.14.1

SOU 2022:15

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner, SKR, regioner och kommuner tar
även egna initiativ till miljö- och klimatarbete. SKR240 är en medlems- och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner. SKR
är en politiskt styrd organisation och arbetar på medlemmarnas uppdrag. Ett av SKR:s mål är att kommuner och regioner ska ha bättre
förutsättningar att nå uppsatta miljö- och klimatmål och de är ledande i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser.241
7.14.2

Flera kommuner och regioner har beslutat
om konsumtionsbaserade klimatmål

Utöver att kommuner och regioner beslutar om mål för fossilfrihet,
nettonollutsläpp, klimatneutralitet eller koldioxidbudgetar242, har flera
kommuner och regioner beslutat om konsumtionsbaserade klimatmål, baserat på SCB:s statistik eller egna beräkningar. Exempel på sådana konsumtionsbaserade klimatmål är:
• 5 ton per person 2030 i Skåne243
• under 1 ton per person 2045 i Dalarna244
• stadig minskning till under 2 ton per person 2045 i Blekinge245
• 30 procents minskning 2030 jämfört med 2010 i Västra Götaland
• 7,6 procents minskning per år vilket motsvarar en 64 procents
minskning mellan 2017 och 2030 i Göteborgs Stad246
• halvering till 2030 jämfört med 2014 i Region Stockholm247 och
Länsstyrelsen Stockholm.248
240

Sveriges kommuner och regioner, SKR, är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla
Sveriges kommuner och regioner är medlemmar.
241
SKR 2021, Verksamhetsplan och budget för Sveriges Kommuner och Regioner 2021.
242
Klimatkommunerna, https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/planer-och-strategier,
hämtat 2021-10-01.
243
Klimatsamverkan Skåne 2018, Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne – Klimat- och
energistrategi för Skåne, dnr 420-35247-2017.
244
Energiintelligent Dalarna 2019, På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna
2045 – Regional energi- och klimatstrategi 2019.
245
Länsstyrelsen Blekinge 2019, Klimat- och energistrategi för Blekinge – Med sikte mot ett
klimatneutralt Blekinge.
246
Göteborgs Stad 2021, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, dnr 0409/19.
247
Stockholms läns landsting 2018, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS
2050 – Europas mest attraktiva storstadsregion, 2018:10.
248
Länsstyrelsen Stockholm 2020, Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045,
2020:2.
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Flera kommuner och regioner har klimatråd som granskar kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, t.ex. Lunds kommun249,
Västra Götalandsregion250 och Linköpings kommun251.
Klimatråd Västra Götaland rekommenderar starkt riksdagens
partier att anta ett nationellt klimatmål för minskade konsumtionsutsläpp och då som en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk och
med en ambitionsnivå som ligger i linje med Parisavtalet.252
7.14.3

Region Västmanland och tio av Sveriges största
industriföretag – Kompetenslyft för klimatet

Det finns olika projekt för kompetensutveckling i Sverige. Ett av
dem med tydligt fokus på klimat är Ett Kompetenslyft för Sverige,
som är ett samarbete mellan Region Västmanland och tio av Sveriges
största industriföretag. De industriföretag som deltar är: ABB, Hitachi
ABB Power Grids, Alstom, Northvolt, Westinghouse, Mälarenergi,
Epiroc, Uponor, Kanthal och Systemair. Satsningen pågår mellan
november 2019 och juni 2022. Målet är att genomföra ett stort antal
kompetenshöjande insatser för chefer och anställda på tio av Sveriges
största industriföretag. Totalt kommer fler än 10 000 personer, varav
25 procent kvinnor och 75 procent män, att delta i projektet.253
7.14.4

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som
jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Föreningen startade 2003 och
omfattar drygt 40 medlemmar. Klimatkommunernas övergripande
syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.254
249

Lunds kommun, www.lund.se/bygga-bo--miljo/hallbara_lund/ekologisk_hallbarhet/malklimat-energi/klimatradet, hämtat 2021-10-01.
250
Västra Götalandsregionen, www.pressmachine.se/pressrelease/view/forskarrad-ska-geunderlag-for-att-paskynda-klimatarbetet-i-vastra-gotaland-32824, hämtat 01/10/2021.
251
Linköpings kommun, www.linkoping.se/klimatsmart-linkoping/Klimatsmarta-satsningari-linkoping/linkoping-har-fatt-ett-klimatrad, hämtat 2021-10-01.
252
www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/dags-for-mal-som-tar-konsumtionensklimateffekter-pa-allvar, hämtat 2021-10-01.
253
Region Västmanland,
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/strategi
ska-insatser/kompetensforsorjning/ett-kompetenslyft-for-sverige, hämtat 2021-09-17.
254
Klimatkommunerna, https://klimatkommunerna.se/om-oss, hämtat 2021-10-01.
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På klimatkommunernas webbsida underrubriken Vad vi vill –
konsumtion anför klimatkommunerna följande:
Trots att det inte finns några nationella mål om konsumtionens klimatpåverkan eller underliggande struktur för hur avfallet ska minska från
statligt håll så har många av Klimatkommunernas medlemmar valt att driva
frågan och utvecklat egna modeller för beräkningar och uppföljning.
Behov av nationellt fokus och samordning
I dagsläget finns det inte någon tillgänglig statistik över konsumtionens
klimatpåverkan på lokal nivå. Det innebär att kommunen inte kan se
vilka områden som genererar vilka utsläpp vilket gör det svårt att avgöra
var man ska lägga resurser. Det går heller inte att följa upp arbetet och
se vilken effekt en insats får.
För att kommunerna ska kunna komma vidare i arbetet behövs nationell
samordning att utveckla konsumtionsstatistik nedbruten på lokal nivå
inom bland andra områdena livsmedel, textilier, flyg och långväga
resande.
• Klimatkommunerna föreslår att SCB får i uppdrag att utveckla och
årligen redovisa lokal konsumtionsstatistik.
Grön skatteväxling
Klimatkommunerna anser att en grundförutsättning för en hållbar konsumtion är att tjänster och produkter bär sin egen klimatkostnad. Därför bör en grön skatteväxling införas. Till exempel bör avgifter för tjänster
minska i kombination med höjd moms eller punktbeskattning av konsumtionsvaror. Klimatkommunerna är även för en skatt i konsumtionsledet för livsmedel med stor klimatpåverkan.
• Inför en grön skatteväxling som gör att tjänster och varor får bära
sina egna klimatkostnader.
Stimulera kvalitet och återbruk
• Avfallsförebyggande arbete berör alla led och sektorer både offentligt och privat.
• Klimatkommunerna anser att producentansvaret för avfall bör öka.
• Fokus bör ändras från hur stor andel som samlas in till hur stor andel
som återvinns.
• För att öka produkters tid i konsumentledet bör det införas styrmedel som ökar lönsamheten på återanvändning, återvinning och
reparation.
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• Perioden då bevisbördan för reklamationsrätten ligger hos återförsäljaren bör förlängas för att förbättra produkters kvalitet.
• Upphandlingsmyndigheten bör få i uppdrag att ge kommuner stöd
för uppföljning av ställda miljökrav.
• Det behöver förtydligas hur begagnade produkter ska behandlas vid
upphandling för att kommuner lättare ska kunna arbeta mot cirkulär
ekonomi.
Fasa ut fossil plast
Fossil plast är en brännande fråga för många av Klimatkommunernas
medlemmar och några har redan kommit igång med arbetet att minska
plasten. Kommunerna har flera anledningar att arbeta med frågan, till
exempel att fasa ut fossila bränsle ur fjärrvärmeverk och hindra spridning av mikroplaster.

Klimatkommunerna vill se ett statligt initiativ att fasa ut fossil plast
i samhället med styrmedel främst riktade mot producenter och återförsäljare.255
7.14.5

Exempel på kommuners åtgärder

Här nedan listas några exempel på klimatåtgärder som kommunerna
genomför.256
• Många kommuner har tagit fram solkartor, dvs. kartläggningar av
solenergipotentialen ner på ”hustaksnivå”. Solkartor ger kommuninvånare och företag en möjlighet att undersöka om deras hustak
lämpar sig för installation av solceller/solpaneler.
• Flera kommuner installerar solceller på taken på kommunala
fastigheter eller investerar i vindkraftverk.
• För att ta ett helhetsgrepp över byggnaders energiprestanda väljer
flera kommuner att konsekvent certifiera egna nybyggnationer med
exempelvis systemet Miljöbyggnad.

255

https://klimatkommunerna.se/vad-vi-vill/undersida-vad-vi-vill/, hämtat 2021-12-08
Klimakommunerna, https://klimatkommunerna.se/vad-ingar-i-kommunalt-klimatarbete,
hämtat 2021-10-01.
256
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• Att göra energieffektiviserade åtgärder av olika karaktär är vanligt, exempelvis tilläggsisolering, offentlig belysning och energieffektiv ventilationsteknik i flerbostadshus.
• Kommunala bostadsbolag byter till bättre isolerade ventilationsrör
och LED-belysning för att förbättra energiprestandan i byggnader.
• När det kommer till uppvärmning av fastigheter så är fjärrvärme
i dag den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. I fjärrvärmen,
som nästan alltid produceras i kommunal regi, är andelen förnybara eller återvunna bränslen nu mycket hög.
• Kommuner kan göra investeringar i infrastruktur för hållbara transporter och satsa på mobility managementåtgärder, men faktorer
som bensinpris och fordonsskatter ligger utanför deras beslutanderätt. Att påverka invånarnas resvanor i en mer fossilbränslefri riktning är en utmaning, när Trafikverket gör investeringar som stimulerar till ökat bilåkande.
• Kommuner gör insatser för att öka andelen resor med kollektivtrafiken, t.ex. investeringar i fler och nyare bussar som drivs med
biogas eller el.
• Andra åtgärder kan röra sig om investeringar i infrastruktur som
exempelvis resecentrumet i Karlstad och i biogasanläggningar
exempelvis i Kristianstad, Göteborg eller Lidköping.
• I kommunernas arbete med så kallad Mobility Management ligger
fokus på mjukare åtgärder, exempelvis cykelkampanjer, tävlingar
och förmånscyklar till kommunanställda.
• Flera kommuner har interna klimatväxlingsprogram som premierar miljövänliga tjänsteresor framför flyg. Åtgärder där cyklande
gynnas och uppmuntras är vanligt.
• Att satsa mer resurser på utbyggnad av cykelbanor är prioriterat
hos medlemmarna, exempelvis har Sollentuna satt upp som mål
att bli Sveriges bästa cykelkommun till 2019.
• Samordnad varudistribution är ett steg i att reducera mängden godstransporter. Konceptet innebär leveranser till en distributionscentral i stället för till de enskilda verksamheterna. Genom effektivisering av godstransporterna blir transportsträckan mindre vilket
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sänker kostnaderna, minskar trängseln i staden och reducerar
miljö- och klimatpåverkan genom minskade utsläpp.
• Kommunerna kan arbeta med både den egna konsumtionen och
invånarnas konsumtion. Ofta görs detta parallellt, exempelvis genom att öka andelen vegetariskt i skolmaten, undersöka hur stor
inverkan kommunens livsmedelskonsumtion har, eller ta fram strategier för hållbar upphandling.
• Många kommuner har mål om minskad avfallsmängd eller att
minska utsläppen av växthusgaser relaterade till mat.
• Kommuner har olika satsningar för att uppmuntra till hållbara konsumtionsmönster, till exempel köpcentret ReTuna i Eskilstuna
som är Sveriges första återbruksköpcentrum.
• Många kommuner exkluderar bolag som utvinner fossila bränslen
(kol, olja och gas) ur sina kapitalplaceringar. Detta går att motivera både klimatmässigt (kommuner som arbetar med ambitiösa
klimatåtgärder på hemmaplan vill inte ha pengar i bolag som motverkar detta) och finansiellt (bland annat i och med risken för så
kallade ”stranded assets”, dvs. att de fossila reserver som måste
stanna i marken för att vi ska uppnå globala klimatmål, på sikt
kommer att bli värdelösa).
• Gröna obligationer, ett instrument för att låna pengar specifikt
till miljöprojekt, är ett annat sätt att integrera finansmarknaden i
klimat- och miljöarbetet. Göteborgs stad, Örebro kommun,
Uppsalahem och Stångåstaden (Linköpings allmännyttiga bostadsbolag) har alla emitterat gröna obligationer och fått mycket positiv uppmärksamhet (nationellt och internationellt) för detta. De
gröna obligationerna är hett eftertraktade på marknaden, bland
annat från investerare som vill ha med dem i fonder.
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Statistik och indikatorer över
konsumtionens klimatpåverkan

Miljömålsberedningen ska bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp. I direktivet förtydligar regeringen att
om Miljömålsberedningen väljer att precisera mål om minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, ska beredningen avgöra hur
ett eller flera etappmål bör utformas. Ett sätt kan vara att sätta ett aggregerat mål för de konsumtionsbaserade utsläppen enligt tidigare beskriven
definition. Ett sådant mål skulle delvis överlappa befintliga klimatmål.
Detta behöver i så fall analyseras ur ett styrningsperspektiv. Ett annat tillvägagångssätt, som inte står i motsättning till det första tillvägagångssättet om ett aggregerat mål, kan vara att se vilka av de varor och tjänster
som konsumeras i Sverige som har störst klimatpåverkan i andra länder
och sätta upp mål för sådana särskilt klimatbelastande produktkategorier.1

För att kunna beräkna, följa upp och bedöma måluppfyllelse av ett
eventuellt mål inom miljömålssystemet om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen behövs statistik, indikatorer och kvalitativa
bedömningar.
Hur klimatpåverkan från konsumtion ser ut i dag och har utvecklats över tid framgår av SCB:s officiella statistik om klimatpåverkan
från konsumtion samt övrig statistik. Övriga indikatorer har föreslagits av Naturvårdsverket för att följa upp särskilda konsumtionsområdens klimatpåverkan.
I följande avsnitt beskrivs vilken statistik och vilka indikatorer som
finns i dag för att beskriva konsumtionens klimatpåverkan. Därefter
redovisas en diskussion om huruvida en minskning av Sveriges territoriella utsläpp har orsakat en ökning av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, s.k. outsourcing.

1

Dir. 2020:110, s. 11.
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Klimatpåverkan från konsumtion ingår
i Sveriges officiella statistik

Miljöpåverkan från konsumtion, inklusive klimatpåverkan från konsumtion, ingår sedan 2019 i Sveriges officiella statistik (SOS). SCB är
ansvarig myndighet för statistiken om klimatpåverkan från konsumtion som ingår i området miljöekonomi och hållbar utveckling.2
Bestämmelser om den officiella statistiken finns i lagen (2001:99)
om den officiella statistiken.
Av lagen om den officiella statistiken framgår att det ska finnas
officiell statistik för allmän information, utredningsverksamhet och
forskning. Den officiella statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. Den officiella statistiken ska utvecklas, framställas och spridas
på grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. I lagen
finns också bestämmelser om vilka kvalitetskriterier som ska tillämpas.
Statistiska centralbyrån ansvarar för att utveckla, framställa och
sprida officiell statistik och annan statlig statistik samt för att samordna systemet för den officiella statistiken.3
Enligt förordningen om den officiella statistiken är det emellertid
den statistikansvariga myndigheten som – inom sitt statistikområde
– beslutar om statistikens innehåll och omfattning. Detta gäller om
inte regeringen har beslutat om något annat.4

8.2

Statistik, miljöräkenskaper och indikatorer
– definitioner

Naturvårdsverket använder definitionerna nedan för att beskriva kopplingen mellan olika statistiska begrepp som ligger till grund för klimatpåverkan från konsumtion. Definitionerna är baserade på FN:s ramverk för miljöräkenskaper.5
• Data står för all mikrodata på t.ex. individ- eller företagsnivå dvs.
alla underliggande siffror.

2

Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Förordningen (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån.
4
3 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
5
Förenta nationerna 2017, System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Applications
and Extensions.
3
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• Statistik är en benämning på samlade och bearbetade data, ofta i
form av en numerisk tabell. Statistik kan också betyda vetenskapen om metoder för insamling, bearbetning, redovisning och analys
av data.
• Räkenskaper är en integrerad och sammanhängande sammanställning av statistik, t.ex. SCB:s miljöräkenskaper där statistik om både
miljö och ekonomi redovisas med samma definitioner, omfattning
och struktur. Enligt SCB beskriver miljöräkenskaper samband
mellan miljö och ekonomi. Statistiken är en vidarebearbetning av
annan statistik inom och utanför SCB.
• Indikator är, i detta sammanhang, ett nyckeltal som, baserat på
statistik, beskriver exempelvis en förändring eller utveckling. En
indikator kan beskriva specifika trender eller belysa en viktig aspekt.
Indikatorer kan beskriva bland annat drivkrafter (aktiviteter bakom
utsläppen) och påverkan (själva utsläppen).
Av figuren nedan framgår hur dessa definitioner hänger ihop.6
Figur 8.1

Informationspyramid – från data till indikatorer
Indikator nyckeltal
Räkenskaper - integrerad
och sammanhängande
sammanställning av
statistik
Statistik - bearbetad och sammanställd
mikrodata

Mikrodata - underliggande siffror
Källa: Naturvårdsverket 2019, Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens
klimatpåverkan. Redovisning av regeringsuppdrag, dnr NV-08861-17.

6

Kapitel 8.2–8.5 baseras på Naturvårdsverket 2019, Mätmetoder och indikatorer för att följa
upp konsumtionens klimatpåverkan. Redovisning av regeringsuppdrag, dnr NV-08861-17.
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Klimatpåverkan från konsumtion är en statistikprodukt från SCB
som ingår i miljöräkenskaperna. Utifrån denna statistik kan olika
indikatorer tas fram, såsom konsumtionsbaserade utsläpp uppdelade
per capita, i Sverige och andra länder eller per konsumtionsområde.

8.3

Olika typer av metoder för att beräkna statistik
om konsumtionens klimatpåverkan

För att kunna beräkna hela klimatpåverkan av de varor och tjänster
som konsumeras i Sverige – oavsett var i världen de produceras – finns
det framför allt två olika metoder:
• livscykelanalyser (LCA) för att beräkna utsläpp från produkter
sett utifrån alla steg i produktens livscykel, vilket kan användas
för att beräkna livscykelsutsläppen från en produktkorg,
• input-output-analyser (IOA) för att fördela om ländernas produktionsbaserade utsläpp till konsumtionsbaserade utsläpp på en
aggregerad nivå med hjälp av ekonomiska data.
Båda dessa metoder handlar om s.k. bokföringsutsläpp, dvs. en beräkning som avser att svara på frågor om hur stor miljöpåverkan något
har nu, till skillnad från förändringsutsläpp (som t.ex. exportens klimateffekt som förklaras i kapitel 10) som i stället avser att svara på vad
konsekvensen blir om man genomför en förändring. I följande avsnitt
beskrivs LCA och IOA. För bokföringsstatistik är undanträngningseffekten per definition noll medan undanträngning finns för förändringsstatistik. Effektbedömningar kan därmed vara viktiga för att
beräkna effekten av styrmedel och åtgärder på bokföringsutsläppen.
8.3.1

Livscykelanalyser (LCA)

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna en produkts eller
process miljöpåverkan under hela livscykeln – från att naturresurser
utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om
hand. En livscykelanalys utgår från en produkts totala klimatpåverkan från-vaggan-till-graven, eller en del av kedjan, såsom från-vaggantill-slutkonsument, för en viss s.k. funktionell enhet. En funktionell
enhet kan vara en produkt, men det kan också vara en region, en
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kvadratmeter, ett ton etc. Livscykelanalysen inkluderar utsläpp från
råvaruproduktion, inklusive insatsvaror, liksom från produktion och
förädling, distribution, försäljning, konsumtion och avfall.
Livscykelanalyser kan användas för att förstå vilket steg i produktens livscykel som är mest belastande på miljön. För till exempel en
fossildriven personbil kommer klimatpåverkan framför allt från användningen av bilen, när bensin och diesel förbränns. För en elbil eller nötkött kommer dock större delen av utsläppen från när bilen (inkl.
batteriet) tillverkas eller när korna idisslar, dvs. i tidiga led av produktionen.
I dag genomförs livscykelanalyser med hjälp av standardiserade
metoder, framför allt inom ISO14040-serien. ISO-standarden handlar om att, efter val av bl.a. systemgränser, kartlägga flödena av massa,
energi, resurser, produkter, utsläpp under produktens livscykel, och
därefter bedöma produktens samlade miljöpåverkan.
Det finns flera internationella databaser med data från livscykelanalyser. Olika databaser fokuserar i första hand på olika länder, men
har också data om olika fokusområden, kvalitet, omfattning och uppdateringsfrekvens.7
8.3.2

Input-output-analyser (IOA)

Grundprincipen i en miljöutvidgad input-output-analys (IOA) är att
härleda konsumtionens klimatpåverkan med utgångspunkt från monetära transaktioner och dess klimatpåverkan i en internationell databas som omfattar Sveriges och andra länders statistik över ekonomin
och klimatpåverkan. Med hjälp av IOA kan världens utsläpp omfördelas från produktion till konsumtion med en standardiserad metod.
Utgångspunkten i miljöutvidgade input-output-analyser är inputoutput-tabeller som innehåller vad som tillförs och används i varje
bransch i ekonomin, dvs. varje branschs ”produktionsrecept”, samt
till vilken slutlig efterfrågan de tilldelas. På så sätt kan input-output-

7

Exempel på databaser för livscykelinventering och livscykelanalyser är EcoInvent, SimaPro,
GaBi, European Platform on Life Cycle Assessment (ELCD), miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD), Product Environmental Footprint (PEF) och Global LCA
Data network (GLAD). Även i Sverige har organisationer upprättat databaser för livscykelanalyser: Swedish Life Cycle Center (CPM-databasen), IVL (Miljödatabas Bygg), Boverket
(klimatdatabas), RISE (Klimatdatabas) och Trafikverket (Klimatkalkyl).
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tabeller länka utbudet/tillförseln i ekonomin (BNP + import) till
användningen/efterfrågan (konsumtion + investeringar + export).8
Hur input-output-tabeller tas fram regleras inom EU av förordningen om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet
i Europeiska unionen9 samt av European System of Accounts – ESA
2010.10 För samtliga länder i världen gäller FN:s System of Environmental-Economic Accounting – Central Framework11 och på EUnivå förordningen om europeiska miljöräkenskaper.12 Syftet med dessa
regleringar är att säkerställa en godtagbar jämförbarhet mellan länder
på området.
Input-output-tabeller är uppbyggda med nationalräkenskaperna
som grund, och med hjälp av tillägg av s.k. satellitdatabaser såsom
klimaträkenskaper som tas fram i enlighet med förordningen om europeiska miljöräkenskaper,13 kan SCB redovisa nationell klimatstatistik
och ekonomisk statistik i ett system. Denna data kopplas sedan till
annan data som innehåller klimatpåverkan (och annan miljöpåverkan) för att bygga en s.k. en miljöutvidgad input-output-tabell.
Input-output-analyser är standardiserade metoder som i korthet
handlar om att följa de monetära transaktionerna till slutanvändare i
en miljöutvidgad input-output-tabell. Metoden utvecklades först 1936
av nobelpristagaren Wassily Leontief och är nu en väletablerad analysmetod.14
Med hjälp av miljöutvidgade input-output-analyser går det att
beräkna klimatpåverkan från de produktgrupper som används av slutkonsumenterna i Sverige, dvs. hushåll och den offentliga sektorn, samt
från de bruttoinvesteringar som görs i landet.15 Denna klimatpåverkan omfattar produkternas samtliga utsläpp under hela produktions8

Sparande är den del av disponibel nationalinkomst som inte används till konsumtionsutgifter
och kan ses som uppskjuten konsumtion.
9
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 om det europeiska nationaloch regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen.
10
Eurostat 2010, The European System of Accounts – ESA 2010.
11
United Nations 2014, System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Central Framework.
12
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 691/2011 av den 6 juli 2011 om europeiska miljöräkenskaper.
13
EU 691/2011, Förordning om europeiska miljöräkenskaper.
14
Miller and Blair 2009, Input-Output Analysis – Foundations and Extensions 2nd Edition.
15
Bruttoinvesteringar antas vara ett konsumtionsområde snarare än en insatsvara, i enlighet
med nationalräkenskapernas definitioner. Konsumtionsbaserade utsläpp skulle troligtvis öka
om bruttoinvesteringar skulle i stället ingå som insatsvara. Chen et al. 2018, Consumptionbased greenhouse gas emissions accounting with capital stock change highlights dynamics of
fast-developing countries; Södersten et al. 2018, Endogenizing Capital in MRIO Models: The
Implications for Consumption-Based Accounting.
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processen i hela världen. Beräkningen görs på aggregerad nivå, dvs. per
produktgrupp, sektor och land.
För att kunna beräkna Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp
behövs alltså statistik som utgår från Sveriges national- och miljöräkenskaper. Dessutom behövs en databas som innehåller både internationella ekonomiska data om import och export, produktion och
klimatdata. Dessa databaser kallas enligt nationalräkenskaperna och
SCB för miljöutvidgade input-output-databaser. Ju bättre kvalitet dessa
data har, dvs. ju närmare den bakomliggande statistiken de riktiga
aktiviteterna kan komma, desto mer tillförlitlig blir den beräknade
konsumtionsbaserade klimatstatistiken.
Det finns flera sådana internationella databaser som bygger på
olika metoder, olika aggregeringsnivåer och olika uppdateringsfrekvenser. Det innebär att dessa databaser i första hand är avsedda att
användas för olika specifika syften och har olika för- och nackdelar.
Exempel på databaser är Eora,16 Exiobase,17 GTAP,18 OECD/ICIO19
och WIOD.20
8.3.3

Olika användningsområden för LCA och IOA

Input-output-analys tas fram med hjälp av en standardiserad metod
som är fri från dubbelräkning och trunkering, dvs. att det inte saknas
delar. Detta innebär att resultat från input-output-analyser kan användas för att beräkna och följa upp hela konsumtionens klimatpåverkan över tid. Resultatet, som tas fram som en bearbetning av aggregerade data, gör dock metoden mindre lämplig för analys av enskilda
sektorer och åtgärder.
Livscykelanalyser är standardiserade metoder som bygger på mer
specifika data om aktiviteter, såsom transportarbete, producerad volym,
energianvändning och dessa aktiviteters klimatavtryck. Det gör att
LCA-data är mer lämpligt för åtgärds- och styrmedelsuppföljning än
16

Lenzen et al. 2013, Building Eora: A global multi-region input-output database at high country
and sector resolution.
17
Stadler et al. 2018, Exiobase 3: Developing a time series of detailed environmentally extended
multi-regional input-output tables.
18
Aguiar et al. 2019, The GTAP data base: version 10.
19
Yamano et Guilhoto 2020, CO2 emissions embodied in international trade and domestic
final demand – Methodology and results using the OECD Inter-Country Input-Output Database.
20
Timmer et al. 2015, An Illustrated user guide to the World Input–Output Database: the case
of global automotive production.
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input-output-analyser. Datainsamlingen i LCA-analyser görs manuellt, vilket innebär att det finns risk för både dubbelräkningar och
trunkeringar. Det går därför inte att säkerställa att samtliga klimatpåverkande aktiviteter är med. Det kan även vara svårt att hitta aktuella och tidskonsistenta livscykeldata.
Det finns även mer fundamentala skillnader mellan livscykelanalyser och input-output-analyser. Till exempel visar input-outputanalyser konsumtionens klimatpåverkan under ett visst år, dvs. hur
ekonomin ser ut under det året. Livscykelanalys däremot visar en produkts eller tjänsts utsläpp under en livscykel, dvs. över hela sin livstid, och kopplas till det år produkten eller tjänsten säljs eller används.

8.4

SCB:s metod för att beräkna statistik
om klimatpåverkan från konsumtion

8.4.1

Metoden och hur den utvecklats

De första beräkningarna av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av
växthusgaser genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) i början
av 2000-talet. Inledningsvis använde SCB en förenklad input-outputanalys som byggde på antagandet att Sverige självt skulle producera
alla de varor och tjänster som konsumerades i Sverige (”som-om”antagandet). Senare byggde SCB:s antaganden i stället på att Sverige
skulle handla bilateralt med omvärlden med en genomsnittlig utsläppsintensitet per krona per land. Under åren 200821 och 201022 utvecklade SCB metoden så att antagandet i stället bygger på att Sverige
skulle handla bilateralt med ett antal länder som hade samma produktionsstruktur som Sverige men olika genomsnittliga utsläppsintensiteter per produktgrupp.
År 2014 genomförde SCB för första gången en miljöutvidgad
multiregional input-output-analys (MRIOA), dvs. där alla regioner
som ingår antogs handla med varandra (multilateral handel).23 Denna
beräkning visade att den förenklade input-output-analysen, trots sina
brister, gav ett resultat som låg nära en fullständig global multiregional input-output-analys.
21

Naturvårdsverket 2008, Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen,
rapport 5899.
22
Naturvårdsverket 2010, Methods to assess global environmental impacts from Swedish consumption, rapport 6395.
23
SCB 2014, Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995–2009, MIR 2014:2.
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Dagens beräkningsmetod

Mellan 2015 och 2018 genomfördes ett treårigt forskningsprogram:
Policy-Relevant Indicators for National Consumption and Environment (Prince). Arbetet leddes av SCB i samarbete med Stockholm
Environment Institute (SEI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH),
Chalmers, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
samt från Nederländerna Leiden University Institute of Environmental Sciences (CML) och Netherlands Organisation for Applied
Scientific Research (TNO). Programmet finansierades av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med forskningsprogrammet var att, med hjälp av de senaste vetenskapliga resultaten
inom modellering och statistisk, utveckla en säker och reproducerbar metod för att följa upp den svenska konsumtionens miljöpåverkan,
både inom och utanför Sveriges gränser. Den beräkningsmetod som
forskningsprogrammet Prince har utvecklat tillämpas av SCB sedan
2018. Naturvårdsverket beslutade 2021 om ett påbyggnadsprojekt
som syftar till att kommunicera de samlade resultaten samt att reflektera över utrymmet för förbättringar när det gäller mätningar och
indikatorer för konsumtion inom och utanför Sveriges gränser.24
I tillämpningen av beräkningsmetoden antar SCB – till skillnad från
tidigare metoder – att samtliga länder handlar med varandra. Sveriges
data över ekonomin och klimatpåverkan kommer från SCB medan
data över andra länder kommer från en internationell databas.
Prince-programmet valde att använda en internationell databas
som kallas för Exiobase25 (EXternality and Input-Output dataBASE).
Exiobase tas fram av universitet i Nederländerna, Norge och Österrike.26 Den metod som togs fram av Prince är flexibel, vilket innebär
att Exiobase kan ersättas med en annan databas om så önskas. Prince
valde databasen Exiobase eftersom den:27

24

Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/
forskningssatsningar-samhalle/pabyggnad-om-konsumtionens-miljopaverkan--prince,
hämtat 2021-11-23.
25
Stadler et al., 2018. EXIOBASE 3: Developing a Time Series of Detailed Environmentally
Extended Multi-Regional Input-Output Tables. Journal of Industrial Ecology 22.
26
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), Sustainable Europe Research Institute (SERI), Universiteit
Leiden, Vienna University of Economics and Business samt 2.-0 LCA Consultants.
27
Steinbach et al. 2018, Miljöpåverkan från svensk konsumtion: Nya indikatorer för uppföljning – Slutrapport för forskningsprojektet Prince, rapport 6842; SCB 2020, Kvalitetsdeklaration Miljöräkenskaper – Miljöpåverkan från konsumtion.
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• har utvecklats med grundsyftet att undersöka en mängd olika typer
av miljöpåverkan från konsumtion, vilket underlättar jämförelser
mellan olika miljöpåverkan från konsumtion,
• har en hög detaljeringsnivå (över 200 produktgrupper och över
50 länder och regioner – inklusive ”resten av världen” som en
region) vilket kan underlätta jämförelser mellan input-output-analys och livscykelanalys för de branscher och produkter där miljöpåverkan är väsentlig,
• innehåller en lång tidsserie (sedan 1995) som uppdateras med cirka
tre års eftersläpning, samt
• har en metod som är i linje med internationella rekommendationer och baseras på data från nationella statistikansvariga myndigheter och tillförlitliga internationella statistikkällor (t.ex. FN,
OECD, inkl. IEA),
• har tagits fram i ett internationellt samarbete mellan universitet,
forskningsinstitut och konsulter och har genomgått ett omfattande
vetenskapligt gransknings- och felsökningsarbete.28
Exiobase har alltså inte tagits fram av officiella organisationer såsom
FN:s statistikkontor UNSD, OECD, WTO eller Eurostat. Som framgår ovan kan dock Exiobase ersättas om en annan internationell
databas tas fram av en av dessa organisationer. Forskarna i forskningsprogrammet Prince har dock bedömt att det finns tillräckligt
intresse från olika institutionella aktörer som OECD, Eurostat och
olika forskningsfinansiärer så att de multiregionala tabellerna kommer
fortsätta att produceras.29 Enligt SCB skulle Eurostats och OECD:s
arbete med att ta fram kvalitetsgranskade och statistikbaserade miljöutvidgade input-output-tabeller kunna leda till förbättringar i statistikens kvalitet. Genom SCB arbetar därmed Sverige i dag för att göra
det möjligt att ta fram en miljöutvidgad input-output-tabell, till exempel inom:
28

Stadler et al. 2018, EXIOBASE 3: Developing a Time Series of Detailed Environmentally
Extended Multi-Regional Input-Output Tables. Journal of Industrial Ecology 22; Wood et al.
2015, Global Sustainability Accounting – Developing EXIOBASE for Multi-Regional Footprint Analysis. Sustainability 7: 138–163; Tukker & Dietzenbacher 2013, Global multiregional
input-output frameworks: an introduction and outlook. Economic Systems Research 25: 1–19.
29
Naturvårdsverket 2018, Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning – Slutrapport för forskningsprojektet Prince, rapport 6842.
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• FN:s londongrupp (London Group on Environmental Accounting)
som är ett forum för granskning, jämförelse och diskussion om
pågående arbeten om miljöräkenskaper,
• OECD:s arbetsgrupp Environmental information som bl.a. rekommenderar att intensifiera arbetet med miljöräkenskaper,30
• FN där flera organisationer arbetar med miljöräkenskaper,31
• Eurostat som arbetar för att ta fram konsekventa och kvalitetsgranskade miljöutvidgade input-output-tabeller för samtliga EUländer (Figaro-databasen) samt att koppla ihop denna databas med
OECD:s databas ICIO för samtliga OECD-länder.
8.4.3

SCB:s redovisning av klimatpåverkan från konsumtion

Statistiken över klimatpåverkan från konsumtion redovisas per kategori för slutlig användning: privat konsumtion (inklusive hushållens
icke-vinstdrivande organisationer), offentlig konsumtion, bruttoinvesteringar och export. Klimatpåverkan från konsumtion redovisas också
uppdelad per produktgrupp, enligt standarden för svensk produktindelning efter näringsgren SPIN 2007 på två siffrors nivå, med
totalt 49 olika produktgrupper32 och med hushållens direkta utsläpp.
Klimatpåverkan från konsumtion redovisas även enligt standarden
för individuell konsumtion klassificerad efter ändamål COICOP med
107, 12 respektive 5 produktgrupper och med hushållens direkta utsläpp.
SCB publicerar statistiken på årsbasis med cirka 23 månaders eftersläpning, med en tidsserie fr.o.m. 2008. SCB arbetar med en ny metod,
finansierad av Eurostat, som har potential att kapa produktionstiden
till endast sex månader. Statistiken för senaste året skulle dock bli
förknippad med större osäkerheter.33 Revideringar skulle publiceras
senare för att uppdatera statistiken med senast tillgängliga data, på
samma sätt som det görs inom t.ex. nationalräkenskaperna.
30

OECD 1998, Recommendation of the Council on Environmental Information.
Waves & Världsbanken 2014, Users and uses of environmental accounts – A review of
selected developed countries.
32
SCB gör dessa beräkningar baserat på en uppdelning på 91 produktgrupper men presenterar
resultatet på en mer aggregerad nivå av sekretesskäl. SCB undersöker även möjligheten att göra
dessa beräkningar baserat på fler produktgrupper än 91 stycken.
33
Brown et al. 2021, Improving timeliness of statistics on air emissions with a consumption
perspective.
31
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Sedan 2012 publiceras statistiken över hushållens konsumtionsbaserade utsläpp inte längre uppdelad per hushållstyp och inkomstgrupp, vilket beror på att SCB:s undersökning om hushållens utgifter
(HUT) har upphört.
Statistiken omfattar inte utsläpp och upptag från skog och mark
eller flygets höghöjdseffekter.
År 2019 gjorde SCB en översyn av svenska BNP-siffror samt en
uppdatering av den internationella databasen för miljö- och ekonomiska data, varför resultatet från och med 2008 skiljer sig från tidigare redovisningar.
8.4.4

Statistikens kvalitet

Utgångspunkten för Prince-metoden är en miljöutvidgad multiregional input-output-analys (MRIOA). Metoden är väletablerad inom
forskningen och SCB bedömer att den har god tillförlitlighet.34 Även
andra länder såsom Nya Zeeland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark har tagit fram liknande statistik baserad på
en IOA.35 Franska klimatpolitiska rådet kritiserade franska regeringen för att ha använt en annan metod än MRIOA, då MRIOA,
enligt rådets bedömning, är bästa tillgängliga metod för att beräkna den
nationella statistiken över de franska konsumtionsbaserade utsläppen.
Det franska klimatpolitiska rådet nämnde i det sammanhanget det
svenska Prince-programmet som en modell att följa. Rådet rekommenderade även franska regeringen att ta fram en strategi och att
inkludera den franska konsumtionens påverkan på avskogning i andra
länder.36 Detta beror bland annat på att metoden kan göras konsekvent varje år och att dubbelräkningar undviks.
MRIOA förknippas med ett antal osäkerhetskällor. Grundantagandet i miljöutvidgade input-output-analyser är att det finns ett orsakssamband mellan ekonomiska data och klimatpåverkan för olika produktgrupper, vilket förknippas med vissa osäkerheter när det gäller
enskilda produkter. Ju mer aggregerat resultatet är desto högre tillförlitlighet då osäkerheterna tenderar kompensera varandra. Till exempel
kan svenskt stål som exporteras skilja sig i kvalité och klimatpåver34

SCB 2020, Kvalitetsdeklaration Miljöräkenskaper – Miljöpåverkan från konsumtion.
Brown et al. 2021, Producing environmental accounts with environmentally extended input
output analysis.
36
Haut Conseil pour le Climat 2019, Maîtriser l’empreinte carbone de la France.
35
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kan från svenskt stål som går till inhemsk konsumtion. Ett annat
exempel är att tio par skor som kostar 100 kronor anses ha i snitt
samma utsläppsintensitet som ett par skor som kostar 1 000 kronor.
Eftersom Exiobase har en relativt hög disaggregeringsnivå – 200 produktgrupper, 163 branscher och 40 länder – minimeras felen totalt sett,
men osäkerheter kvarstår för enskilda produktgrupper. Enskilda produkter och enskilda konsumentval går inte att se i statistiken.37
En annan osäkerhetskälla handlar om att investeringar såsom byggnader, anläggningar och maskiner i modellen anses utgöra ett konsumtionsområde under det året de tillverkas eller byggs i stället för
en produktionsfaktor som stöd till produktionen och konsumtionen
över tid, vilket innebär t.ex. att utsläpp från infrastruktur redovisas
det året då infrastrukturen anläggs och tilldelas inte enskilda fordon
som använder denna infrastruktur. Forskare beräknar dock inte att det
inte nämnvärt bidrar till osäkerheter för den totala klimatpåverkan
från konsumtion i Sverige.38 Klimatpåverkan från maskiner som används i tillverkningen i Sverige och andra länder redovisas inom de
konsumtionsbaserade utsläppen i dessa respektive länder, även i de
fall de kan bidra till att tillverka produkter som går till export. Detta
är en begränsning i metoden som beror på att definitioner utgår från
nationalräkenskaperna.39
Det kan i princip uppstå återimport av Sveriges export vilket inte
fångas i metoden, exempelvis om svenskt stål används utomlands för
att producera bilar som sedan importeras av Sverige och säljs till svenska
hushåll. Denna effekt kan dock anses vara av ringa betydelse.40
I SCB:s statistik är det svårt att skilja ut flygets klimatpåverkan.
Privatflygresor ingår i olika konsumtionskategorier såsom flygtjänster, paketresor och direkta inköp utomlands. Tjänsteresor, gods och
post ingår som insatser i olika slutprodukters klimatpåverkan, t.ex.
banktjänster. Offentliga resor ingår i den offentliga sektorns klimatpåverkan.

37

De Koning et al. 2015, Effect of aggregation and disaggregation on embodied material use
of products in input–output analysis.
38
Chen et al. 2018, Consumption-based greenhouse gas emissions accounting with capital
stock change highlights dynamics of fast-developing countries.
39
Södersten el al. 2018, Endogenizing Capital in MRIO Models: The Implications for Consumption-Based Accounting.
40
Moran et al. 2018, A note on the magnitude of the feedback effect in environmentally extended
multi-regional input-output tables.

335

Statistik och indikatorer över konsumtionens klimatpåverkan

SOU 2022:15

Klimatpåverkan från elanvändningen samt import och export av el
beräknas baserat på varje lands egen elproduktion, dvs. utan hänsyn
till att elsystemet i praktiken är sammankopplat med angränsande
länder och utan att tillåta vissa aktörer att redovisa ursprungsgarantier, dvs. bevis som garanterar elens ursprung. När det gäller grundstatistiken, dvs. miljöutvidgade input-output-tabeller, bedömer SCB
att statistiken över Sveriges produktionsbaserade utsläpp och utrikeshandel med varor har en god eller hög tillförlitlighet, medan statistiken över Sveriges utrikeshandel med tjänster är mer osäker. Framställningen av input-output-tabeller från primärstatistikkällor bygger
på procedurer för att identifiera och eliminera möjliga felaktigheter
och diskrepanser mellan tillgång och användning i ekonomin, vilket
underbygger tillförlitligheten.
De konsumtionsbaserade utsläppen från import är totalt sett förknippade med större osäkerheter än de inhemska utsläppen. År 2019
reviderades t.ex. metanutsläppen i Exiobase-databasen, vilket ledde till
en ökning av utsläppen vid publiceringen 2021 jämfört med publiceringen året innan.41 SCB har dock bedömt att tillförlitligheten hos
den internationella databasen är hög. SCB bedömer att det inte är
möjligt att ta fram ett samlat mått på tillförlitligheten på grund av
den stora mängden källor och modellantaganden.42
Känslighetsanalyser på resultatet av IOA för Sverige har gjorts
utifrån resultatet från fem olika databaser: Eora, WIOD, OECD,
GTAP och Exiobase.43 De visar att resultatet för Sverige är robust.
Största osäkerheterna kommer från andra länders utsläppstatistik,44
och särskilt data om elsystemet och Kinas utsläppsstatistik.45 I takt
med att övriga länder förbättrar sin utsläppsrapportering till Parisavtalet kan denna osäkerhet komma att minska. Totalt beräknas osäkerheter i resultatet för Storbritannien ligga mellan 2 procent och 16 procent.46

41

SCB 2021, Kvalitetsdeklaration Miljöräkenskaper – Miljöpåverkan från konsumtion.
SCB 2020, Kvalitetsdeklaration Miljöräkenskaper – Miljöpåverkan från konsumtion.
43
Moran & Wood 2014, Convergence between the EORA, WIOD, EXIOBASE and OPENEU’s
consumption-based carbon accounts; Rodrigues et al. 2018, Uncertainty of consumptionbased carbon accounts; Owen et al. 2014, A structural decomposition approach to comparing
MRIO databases.
44
Owen et al. 2014, A structural decomposition approach to comparing MRIO databases.
45
Rodrigues et al. 2018, Uncertainty of consumption-based carbon accounts.
46
Lenzen et al. 2010, Uncertainty analysis for multi-region input – output models – a case study
of the UK'S carbon footprint.
42
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En av de viktigaste möjligheterna att förbättra statistiken handlar
om att gå över till en internationell officiell databas framtagen av FN,
OECD eller Eurostat. OECD och Eurostat arbetar särskilt aktivt
för att utveckla databaserna ICIO respektive Figaro. SCB arbetar
med att gå över från Exiobase till Figaro när det gäller ekonomisk
statistik47 och möjligtvis även utsläppsstatistik från import. Eurostat
följer årligen upp en indikator över EU:s klimatavtryck48 och planerar
att gå över till Figaro samt redovisa denna indikator per medlemsland. SCB:s statistik kommer fortsatt att vara relevant då den är mer
anpassad till svensk statistik, men Eurostats centraliserade statistik
skulle kunna öka jämförbarheten mellan länder samt öka denna statistiks användbarhet i fler länder.
8.4.5

Statistikens nuvarande användningsområden

Ett allmänt användningsområde för SCB:s miljöräkenskaper är, enligt
SCB, som beslutsunderlag för ekonomisk politik och miljöpolitik
där kopplingen mellan miljö och ekonomi är viktig. Miljöräkenskaper
är ett system som är uppbyggt för att vara ett stöd i uppföljningen
av både internationella och nationella miljömål. Miljöräkenskaperna
används också av forskare som studerar kopplingen mellan miljön och
ekonomin.
Enligt SCB är huvudanvändare av statistiken om klimatpåverkan
från konsumtion offentliga utredningar, miljö-, finans- och näringsdepartementen, myndigheter såsom Naturvårdsverket, Boverket, Upphandlingsmyndigheten och Konjunkturinstitutet, kommuner och regioner samt andra organisationer och forskare. SCB:s ambition är att
statistiken även ska användas av media och allmänheten.49

47

Brown et al. 2021, Producing environmental accounts with environmentally extended input
output analysis.
48
Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Greenhouse_gas_emission_statistics_–_carbon_footprints, hämtat 2021-10-21.
49
SCB 2020, Kvalitetsdeklaration Miljöräkenskaper – Miljöpåverkan från konsumtion.
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Statistiken bedöms av Naturvårdsverket och SCB
kunna användas för uppföljning av trender och nya mål
på övergripande nivå, men referensscenarier och
effektbedömningar saknas

Naturvårdsverket och SCB anser att statistiken över klimatpåverkan
från konsumtion i sin nuvarande utformning kan användas för uppföljning av trender och nya mål på övergripande nivå. För att följa upp
befintliga eller nya åtgärder kan dock statistiken behöva kompletteras med mer precisa indikatorer och analyser.50 I dagsläget tar dock
inte någon myndighet fram scenarier eller effektbedömningar av styrmedel baserat på SCB:s officiella statistik om klimatpåverkan från
konsumtion.
Arbetet med att ta fram statistik och scenarier över de territoriella
utsläppen samt utsläpp från utrikes flyg och sjöfart enligt FN:s och
EU:s regelverk regleras i Sverige i klimatrapporteringsförordningen.51
I maj 2021 redovisade Naturvårdsverket ett förslag om att anpassa
förordningen till förändringar i internationell klimatrapportering samt
för att bättre följa upp klimatlagens krav om effektbedömningar.52
Parallellt med detta regeringsuppdrag har Naturvårdsverket fått årliga uppdrag att bidra med underlag till var och en av klimatredovisningarna till budgetpropositionerna för åren 2020 och 2021.53
Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet och
Trafikverket har i sina regleringsbrev för 2021 fått ett gemensamt uppdrag att utveckla sitt arbete med att beräkna vilka effekter som olika
styrmedel och andra åtgärder har på de territoriella växthusgasutsläppen. Naturvårdsverket ska också tillsammans med Konjunkturinstitutet, Energimyndigheten och Trafikverket ta fram en myndighetsgemensam nationell vägledning för bedömning av hur olika styrmedel
och åtgärder liksom andra omvärldsfaktorer påverkar de territoriella
utsläppen av växthusgaser och bidrar till klimatomställningen. Naturvårdsverket som ska samordna arbetet, lämnade en delredovisning i
juni 2021 och ska senast den 31 december 2022 slutredovisa uppdraget. Naturvårdsverket ska även föreslå hur befintliga modeller i Sverige
ska kunna utvecklas och hur nya modeller skulle kunna tas fram för
att kunna bidra till ett mångsidigt och ändamålsenligt underlag till
50

Naturvårdsverket 2018, Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning – Slutrapport för forskningsprojektet Prince, rapport 6842.
51
Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434).
52
M2019/02015/K1.
53
M2019/01891/K1, M2020/02000.

338

SOU 2022:15

Statistik och indikatorer över konsumtionens klimatpåverkan

effektbedömningar av regeringens samlade politik mot nettonollutsläpp.54

8.5

Naturvårdsverkets förslag på kompletterande
indikatorer per konsumtionsområde

År 2019 lämnade Naturvårdsverket förslag på bland annat kompletterande uppföljningsindikatorer till den offentliga statistiken om
klimatpåverkan från konsumtion, med fokus på fem konsumtionsområden.55 Enligt förslaget ingår för varje konsumtionsområde en
övergripande påverkansindikator – dvs. utsläpp av växthusgaser, utifrån en livscykelanalys eller en input-output-analys när det lämpar
sig bäst. Den övergripande indikatorn kompletteras med ytterligare
indikatorer som mäter aktiviteter (t.ex. antal flygresor) eller intensiteter (t.ex. energianvändning per kvm.) som ligger bakom utsläppen, se
tabell nedan. Indikatorerna valdes ut utifrån följande utgångspunkter:
• Konsumtionsområden där den multiregionala input-output-analysen som används för beräkningar av konsumtionsbaserade utsläpp
har uppenbara brister. Det gäller till exempel konsumtionsområden där kopplingen mellan klimatpåverkan och ekonomin inte är
tydlig.
• Konsumtionsområden som har stora utsläpp eller stor potential att
minska klimatpåverkan.
• Konsumtionsområden där det finns tillförlitliga datakällor tillgängliga.
• Konsumtionsområden med stor andel utsläpp i andra länder.

54

M2020/02000.
Naturvårdsverket 2019, Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Redovisning av regeringsuppdrag, dnr NV-08861-17.
55
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Urval av indikatorer för att följa upp konsumtionens
klimatpåverkan per konsumtionskategori

Konsumtionsområde

Indikator

Persontransport

Växthusgasutsläpp från personbilar,
totalt (ton CO2-ekv./år)
Persontransportarbete per
transportmedel (person.km/år)
Personbilar i trafik efter drivmedel
(st./år)
Växthusgasutsläpp från livsmedel,
totalt och fördelat på livsmedelskategorier (ton CO2-ekv./år)
Direktkonsumtion av livsmedel,
Jordbruksverket
fördelat per livsmedelskategori
(årligen)
(kg/person/år)
Totalkonsumtion av kött, fördelat
Jordbruksverket
per köttkategori (kg/person/år)
(årligen)
Växthusgasutsläpp från byggBoverket
respektive fastighetssektorn, fördelat
(årligen)
på byggverksamhet resp. fastighetsförvaltning (ton CO2-ekv./år)
Bostadsbyggandet i Sverige, fördelat
SCB
på trä, betong och annat material i
(årligen)
stomme (st. färdigställda bostäder/år)
Temperaturkorrigerad energiEnergimyndigheten
användning för uppvärmning och
(årligen)
varmvatten i bostäder (kWh/kvm)
Svenska befolkningens klimatChalmers
påverkan från flygresor, totalt och
(oregelbundet)
fördelat på inrikes resp. utrikes resor
(ton CO2-ekv./år)
Antal flygresor (tur och retur) av
Chalmers
svenska befolkningen (st./person & år) (oregelbundet)
Växthusgasutsläpp från textil, totalt
RISE
och fördelat på kläder resp. hemtextil
(oregelbundet)
(ton CO2-ekv./år)
Textilier som sätts på den svenska
SMED
marknaden (kg/person & år)
(oregelbundet)

Livsmedelskonsumtion

Bostadsbyggande
och boende

Flygresor

Textilier

340

Organisation
som tar fram
indikatorn
Naturvårdsverket
(årligen)
Trafikanalys
(årligen)
Trafikanalys
(årligen)
RISE
(oregelbundet)

Officiell
statistik?
Ja
Ja
Ja
Nej

Ja

Ja
Nej

Ja

Ja

Nej

Nej
Nej

Nej
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Konsumtionsområde

Indikator

Offentlig
konsumtion

Växthusgasutsläpp från offentliga
inköp, fördelat mellan kommuner,
regioner, statliga myndigheter och
kommunala bolag (ton CO2-ekv./år)
Växthusgasutsläpp från upphandling
av infrastrukturprojekt, uppdelat
mellan material och bygg

Organisation
som tar fram
indikatorn
Upphandlingsmyndigheten
(årligen)

Officiell
statistik?

Trafikverket
(årligen)

Nej

Nej

Källa: Naturvårdsverket, 2018 56, med eget tillägg av offentlig konsumtion, organisation som tar fram
indikatorn och huruvida indikatorn tas fram baserat på offentlig statistik.

Dessa indikatorer finns inte i dagsläget redovisade på ett samlat sätt
utan redovisas hos de ansvariga myndigheterna eller organisationerna.
De flesta av dessa indikatorer används i dagsläget inte heller för att
mäta resultat i förhållande till mål.

8.6

Statistiken över Sveriges klimatpåverkan

8.6.1

Statistik över Sveriges klimatpåverkan från konsumtion
2008–2018 samt kopplingen till statistiken över
Sveriges territoriella utsläpp

Sveriges klimatmål omfattar Sveriges territoriella utsläpp. Sveriges
territoriella utsläpp var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2019,
eller 4,9 ton per capita. Se det blåa flödet från vänster i figur 8.2 och
figur 8.3.
Sveriges konsumtion har även en bredare miljöpåverkan än utsläpp av växthusgaser: om alla andra hade ett lika stort ekologiskt
avtryck som vi i Sverige, skulle vi behöva cirka fyra jordklot i stället
för det enda vi har.57 Sverige har dock jämfört med andra länder en
mycket hög biokapacitet per capita, vilket mer än täcker svenska be-

56

Naturvårdsverket, 2019, Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan.
57
WWF 2020, Living planet report 2020.
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folkningens ekologiska fotavtryck.58 Om alla länder levererade samma
biokapacitet som Sverige så skulle det räcka med det jordklot vi har.59
Territoriella utsläpp omfattar utsläpp från framför allt industri,
transport, jordbruk och energiproduktion inom Sveriges geografiska
gränser. Naturvårdsverkets statistik över Sveriges territoriella utsläpp
är, tillsammans med statistiken över utsläpp från tankning till internationell flyg- och sjöfart samt utsläpp och upptag i skog och mark
(s.k. LULUCF, Land Use, Land Use Change and Forestry), grunden
för Sveriges rapportering av växthusgaser till EU och FN.
De territoriella utsläppen ligger till grund för uppföljningen av
Sveriges nationella klimatmål och internationella åtaganden. Mellan
1990 och 2019 minskade de territoriella utsläppen med 29 procent.
För att Sverige ska nå de nationella klimatmålen behöver dock de
territoriella utsläppen minska i snabbare takt framöver.60 Utsläpp
från internationellt flyg och sjöfart som tankar i Sverige ingår i dagsläget inte i de svenska klimatmålen. Utsläpp och upptag i skog och mark
ingår indirekt som möjliga s.k. kompletterande åtgärder, liksom övriga
typer av negativa utsläpp. Sverige har även ett EU-åtagande om att
öka sitt bokförda nettoupptag i skog och mark (s.k. ”no debit rule”).
I SCB:s miljöräkenskaper finns statistik över de s.k. produktionsbaserade utsläppen. Sveriges produktionsbaserade utsläpp var 55 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2019. De produktionsbaserade utsläppen omfattar, enligt den så kallade residensprincipen, utsläpp från
ekonomiska aktörer som bidrar till Sveriges bruttonationalprodukt
(BNP) oavsett var i världen aktörerna befinner sig. Residensprincipen innebär att svenska aktörers utsläpp i utlandet från flyg, sjöfart och
landtransporter läggs till på de territoriella utsläppen, medan utländska
aktörers utsläpp från flyg, sjöfart och landtransporter i Sverige tas bort.
Sverige importerar såväl slutprodukter (till exempel personbilar,
elektronik och resetjänster) som insatsvaror (till exempel råmaterial,
delkomponenter och råolja). Merparten av importen till Sverige kommer från europeiska länder. Tyskland, Norge och Nederländerna är
Sveriges största handelspartners enligt SCB, men Kinas andel har på
senare år ökat till cirka fem procent. Import av insatser och färdiga
58

Global Footprint Network National Footprint and Biocapacity Accounts,
https://data.footprintnetwork.org, hämtat 2021-11-12.
59
Sverige hade enligt Global Footprint Network år 2014 en biokapacitet på 9,4 hektar per person
och ett ekologiskt fotavtryck på 6,1 hektar per person, medan världen i snitt hade en biokapacitet på 1,6 hektar per person och ett ekologiskt fotavtryck på 2,8 hektar per person.
60
Klimatpolitiska rådet 2021, Klimatpolitiska rådets rapport 2021, dnr 2021–00004/K.
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produkter ger upphov till utsläpp om totalt 123 miljoner ton koldioxidekvivalenter i andra länder, se det blåa flödet i figur 8.2 för 2019
samt figur 8.3 för 2018 på ett mer detaljerat sätt. Detta är nästan
dubbelt så mycket som Sveriges territoriella utsläpp.
Klimatpåverkan från svenska aktörer visas i blått medan klimatpåverkan från utländska aktörer visas i grönt i figurerna 8.2 och 8.3.
De territoriella utsläppen (i blått) ligger till grund för uppföljningen
av Sveriges nuvarande nationella klimatmål och internationella åtaganden. Hela ekonomin omfattar 178 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är mer än tre gånger så mycket som Sveriges territoriella
utsläpp. En del av dessa produkter går till export och en del går till
inhemsk konsumtion.
Summan av alla länders konsumtionsbaserade utsläpp är lika med
summan av alla länders produktionsbaserade utsläpp och motsvarar
världens totala utsläpp. Med andra ord handlar ett konsumtionsperspektiv om en omfördelning av världens utsläpp. Förutom produktionsbaserade och konsumtionsbaserade utsläpp kan man även redovisa utsläpp baserat på det land som utvinner fossila bränslen och
säljer dem eller baserat på det land som tjänar pengar på att produkter
som orsakar utsläpp säljs. Utifrån ett utvinningsperspektiv släppte
Sverige ut 760 000 ton koldioxid 2011 och utifrån ett inkomstperspektiv släppte Sverige ut 63 miljoner ton koldioxid.61
Klimatpåverkan från Sveriges export av varor och tjänster är
86 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav 25 procent släpps ut i
Sverige. De produkter som går till svensk export har i snitt tillverkats
med en högre andel fossil energi än de produkter som går till konsumtion. Exporten är dock mindre fossilintensiv än övriga länders
motsvarande industri, vilket innebär att Sveriges export har potential
att minska de globala utsläppen genom sin export och genom tekniköverföring, se kapitel 9.
Sverige importerade 298 TWh råolja och petroleumprodukter 2019
och exporterade 128 TWh petroleumprodukter. Export av petroleumprodukter orsakade utsläpp motsvarande cirka 33 miljoner ton
koldioxid 2019 när de förbrändes utomlands. Detta är en stor minsk-

61

Steininger et al. 2015, Multiple carbon accounting to support just and effective climate policies.
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ning jämfört med 2018 då det importerades 338 TWh och exporterades 201 TWh, vilket orsakade 53 miljoner ton koldioxid utomlands.62
Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp var 93 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2019, vilket motsvarar 9,0 ton per person. Av de
konsumtionsbaserade utsläppen uppstår 63 procent utomlands.63
Av de aktörer som orsakade Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp,
stod hushållen för 55 miljoner ton koldioxidekvivalenter, näringslivets och den offentliga sektorns investeringar för 27 miljoner ton
koldioxidekvivalenter, samt den offentliga konsumtionen för 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Offentlig konsumtion motsvarar de
varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter
köper in för att bedriva sin verksamhet. Investeringar motsvarar utsläpp kopplade till uppförandet av byggnader, tillverkning av maskiner och datorer, samt värdeföremål och lagerinvesteringar i den offentliga och den privata sektorn, vilka stod för 3,5 respektive 19 miljoner ton
koldioxidekvivalenter.
Figur 8.2

Flödesdiagram över utsläpp i Sverige (i blått) eller utomlands
(i grönt) – utbudssidan av ekonomin – samt om dessa utsläpp
kommer från tillverkningen av produkter och tjänster som går till
export eller till inhemsk konsumtion – efterfrågesidan av
ekonomin – år 2019
De territoriella utsläppen i blått omfattas av Sveriges nuvarande
territoriella klimatmål och internationella åtaganden

Källa: Naturvårdsverket, data från SCB.
* Utsläpp från svenska aktörer utomlands läggs till och utsläpp från utländska aktörer i Sverige dras
bort från de territoriella utsläppen.

62

Data från Energimyndighetens energiläget och Naturvårdsverkets emissionsfaktorer.
Gasol: 9 TWh, 234 kg CO2/MWh. Bensin: 23 TWh, 252 kg CO2/MWh. Lättoljor: 2 TWh,
259 kg CO2/MWh. Eo1: 45 TWh, 267 kg CO2/MWh. Eo2–6: 37 TWh, 274 kg CO2/MWh.
Övriga: 11 TWh, 216 kg CO2/MWh.
63
Naturvårdsverket 2018, Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning – Slutrapport för forskningsprojektet Prince, rapport nr 6842.
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Detaljerat flödesdiagram över utsläpp från aktörer verksamma i
Sverige (i blått) eller utomlands (i grönt) samt om dessa utsläpp
förknippas med produkter och tjänster som går till export eller
inhemsk konsumtion, år 2019

Källa: Naturvårdsverket 2019, Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2019, data från SCB.
* Utsläpp från svenska aktörer utomlands läggs till och utsläpp från utländska aktörer i Sverige dras
bort från de totala utsläppen.

Importländernas energi är i snitt betydligt mer fossilbaserad än
Sveriges, se figuren nedan, vilket är den mest betydande orsaken till
att importens klimatpåverkan, enligt SCB:s beräkningar, är större än
exportens.
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Figur 8.4
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Flödesdiagram över den inbäddade energivolymen och
energimixen inbäddad i Sveriges produktion, import, export
och inhemsk konsumtion, år 2009

Källa: Energimyndigheten 2016, Metod för att beräkna Sveriges energiavtryck, ER 2016:04.

Cirka 63 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen orsakades av
utländska aktörer 2019. Andelen utländska utsläpp var hög i de flesta
konsumtionsområdena förutom transportsektorn, där merparten av
utsläppen orsakades av aktörer verksamma i Sverige. Det beror på att
en stor del av transportsektorns utsläpp är direkta utsläpp vid förbränningen av drivmedel från personbilar.
Mellan 2008 och 2019 har de produktionsbaserade utsläppen minskat med 20 procent medan BNP har ökat med 23 procent. Sveriges
konsumtionsbaserade utsläpp har minskat under samma period med
cirka 16 procent, se figuren nedan. Detta samtidigt som konsumtionen
i ekonomiska termer ökade med 26 procent, vilket kallas för en absolut frikoppling av klimatpåverkan jämfört med ekonomisk utveckling,
både från ett produktions- och konsumtionsperspektiv jämfört med
den ekonomiska aktiviteten. Det finns förutom Sverige 31 andra länder som har åstadkommit liknande frikoppling av både de territoriella och de konsumtionsbaserade utsläppen.64 Utsläppen från både
produktion och konsumtion minskar dock fortfarande för långsamt
för att hålla temperaturökningen till under 1,5 grader år 2100, se avsnitt 4.3.2.

64

Haberl et al 2020, A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use
and GHG emissions, part II: synthesizing the insights.
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Figur 8.5
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Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp 2008–2019, fördelat
mellan utsläpp i Sverige (i rött) och i andra länder (i blått)
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Källa: SCB.

8.6.2

Statistik över klimatpåverkan från hushåll

Hushåll står för 59 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp,
medan resterande utsläpp uppstår till följd av offentlig konsumtion
(11 procent) och investeringar (30 procent), se figuren nedan.
Den genomsnittliga utsläppsintensiteten från den svenska hushållskonsumtionen var cirka 47 gram koldioxidekvivalenter per spenderad krona 2015. Olika konsumtionskategorier har dock olika utsläppsintensitet: fordonsbränsle, flyg och kött har t.ex. flera gånger
högre utsläppsintensitet i genomsnitt per spenderad krona än övriga
aktiviteter,65 men stora skillnader kan förkomma inom dessa produktgrupper.
Naturvårdsverket har identifierat fem konsumtionsområden som
är viktiga för utvecklingen mot en klimatsmart konsumtion:
• Transporter uppgår till 18 miljoner ton i SCB:s statistik, varav personbilstransport och flygtransport står för merparten av utsläppen.
• Livsmedel uppgår till 15 miljoner ton, inkl. restaurangbesök.

65

Konsumentverket 2018, Konsumenterna och miljön 2018, rapport 2018:17.
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• Bygg och boende uppgår till 12 miljoner ton varav kallhyran och
energianvändningen står för merparten av utsläppen jämfört med
möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning, hotell m.m.
• Övrig konsumtion uppgår till 8 miljoner ton varav kläder och skor
står för 2 miljoner ton.
Figur 8.6

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp 2019, uppdelat
på konsumtionsområde och konsumtionskategori
Totalt: 93 miljoner ton koldioxidekvivalenter

Källa: SCB.

Bland hushållsprodukter kommer cirka 90 procent av utsläppen utomlands från textil, kläder, skor, möbler, it, elektronik, utrustning samt
fordon, medan livsmedel ligger på cirka 60 procent och fjärrvärmeanvändning på cirka 10 procent.
År 2014, enligt detaljerade resultat från Prince-programmet, kom
36 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen från Sverige, 22 procent från länder som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, medan resterande 42 procent kom från övriga länder, inklusive Ryssland (27 procent), Kina (13 procent), Tyskland (7 procent) och USA (7 procent).66
Andelen utsläpp i Sverige var störst för transporter och boende samt
minst inom kläder och skor samt övrig konsumtion, se figur nedan.

66

Naturvårdsverket 2018, Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning, rapport 6842.
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Figur 8.7
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Konsumtionsbaserade utsläpp uppdelat på utsläppsregion 2014

Källa: Chalmers 2021, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige Underlag för diskussioner om nya
klimatmål. Baserat på resultat från Prince-programmet.

De konsumtionsbaserade utsläppen minskade med 16 procent mellan
2008 och 2019. Utsläppen från hushållens konsumtion, offentlig konsumtion och investeringar minskade ungefär i samma takt. Utsläpp
från kläder och skor har minskat med 36 procent sedan 2008. Utsläpp
från livsmedel har endast minskat med 8 procent medan övriga konsumtionskategoriers utsläpp har minskat med cirka 14–24 procent,
se figuren nedan.
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Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp 2008–2019
per konsumtionskategori
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Källa: SCB.

8.6.3

Några orsaker bakom utvecklingen av hushållens
utsläpp 2008–2019

Om teknik och beteenden hade varit oförändrade sedan 2008, så
hade de konsumtionsbaserade utsläppen från hushållens konsumtion vuxit i proportion med konsumtionsvolymen, dvs. med cirka
26 procent.67 Men utsläppen har i stället minskat med 19 procent under
perioden. Minskningen beror enligt forskare till en tredjedel på förändringar i konsumtionens sammansättning på grund av att andelen
utgifter som används till bensin, diesel och villaolja har minskat under
perioden medan andelen utgifter som går till tjänster generellt har
ökat, medan övriga två tredjedelar av förklaringen beror på förbättringar i produktionens eko-effektivitet bl.a. på grund av minskade
utsläpp från energiproduktionen i EU-länder.68
Enligt forskare är energieffektivisering och konsumtionsvolymer
till stor del beroende av varandra genom s.k. rekyleffekter: när energianvändningen effektiviseras i produktionsledet frigörs det resurser
som ungefär till hälften används för bl.a. ökad konsumtion och där-

67
68

SCB, BNP från användningssidan.
Roos et al. 2019, Konsumtionsrapporten 2019 – Orosmoln.
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med ökad energianvändning.69 Effekten på utsläppen beror på andelen fossila bränslen i energimixen. Det är därför viktigt att arbeta
med systemövergripande åtgärder och kombinationer av styrmedel
som tillsammans minimerar rekyleffekter.70 Användning av en elbil71
och energieffektiviseringsåtgärder kan även leda till förstärkningseffekter såsom ökad medvetenhet om energianvändningen.

8.7

Statistik över konsumtionsbaserade utsläpp
per inkomstgrupp, globalt och i Sverige

Sambandet mellan inkomst och växthusgasutsläpp inom ett land eller
mellan länder är starkt, och inkomst är oftast den viktigaste förklaringsfaktorn till en enskild persons klimatavtryck.72 Nedan beskrivs
utsläppsfördelningen per inkomstgrupp, på global och på nationell
nivå. SCB:s statistik över klimatpåverkan från konsumtion finns inte
redovisad fördelad per inkomstgrupp, men det finns annan statistik
och andra studier som visar att och hur ojämnt utsläppen är fördelade.
De människor med högst inkomst står för merparten av världens
konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser medan de med lägst
inkomst står för en mycket liten andel av utsläppen.73 Dessa beräkningar beror dock på en förenklad modell som utgår från att utsläpp
per capita följer samma fördelning som inkomst per capita, dock
begränsat till ett tak och ett golv på utsläppen. Ivanova och Wood74
beräknar fördelningen av utsläppen per inkomstgrupp beroende på
varje inkomstgrupps egentliga konsumtion, exklusive den offentliga
sektorns konsumtion. Utifrån denna metod beräknar de att de 10 procent i Sverige med högst inkomst släpper ut 11,2 ton per capita kontra
3,6 ton per capita för de 10 procent med lägst inkomst. I genomsnitt
är utsläppen från hushållens konsumtion 6,9 ton per capita. Den
största skillnaden är att höginkomsttagare reser mer, både med vägtransporter och flygresor. Ivanova och Wood konstaterade att flyg69

Brockway et al. 2021, Energy efficiency and economy-wide rebound effects: A review of the
evidence and its implications.
70
IVL 2021, Rekyleffekter och utformning av styrmedel, Nr B 2410.
71
Ryghaug et Toftaker 2014, A Transformative Practice? Meaning, Competence, and Material
Aspects of Driving Electric Cars in Norway.
72
Nässén 2014, Determinants of greenhouse gas emissions from Swedish private consumption:
Time-series and cross-sectional analyses.
73
UNEP 2020, Emissions Gap Report 2020.
74
Ivanova et Wood 2020, The unequal distribution of household carbon footprints in Europe
and its link to sustainability.
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och vägtransporter står för ungefär 55 procent av koldioxidavtrycket
hos de 10 procent med högst utsläpp per person. Av dessa 55 procent
orsakas över hälften av flygresor, en betydligt högre andel än i andra
EU länder.75
Enligt Parisavtalets artikel 4 bör de utvecklade länder som är parter i avtalet fortsätta att ta ledningen i att minska sina utsläpp. Sett
utifrån ett längre perspektiv, står västvärldens konsumtion för mer
än 90 procent av världens historiskt ackumulerade utsläpp 1850–2015.76
Utifrån ett produktionsperspektiv är andelen lägre, cirka 62 procent.77
Mellan 1990 och 2015 orsakade Sverige, genom sin konsumtion, cirka
2,1 miljarder ton koldioxidutsläpp, vilket är lika mycket som de utsläpp som under samma period orsakades av de 430 miljoner fattigaste människorna i Afrika.78 Under perioden 1850–2021 har Sverige
bidragit med cirka 7,6 miljarder ton koldioxid i termer av territoriella utsläpp, vilket motsvarar cirka 4,5 promille av de globala kumulativa utsläppen 1850–2021.79

8.8

Utvecklingen av övriga konsumtionsbaserade
klimatdata

8.8.1

Negativa utsläpp

Parisavtalet specificerar att,
för att uppnå det långsiktiga temperaturmålet som fastställs i artikel 2
strävar parterna efter att […] uppnå en balans mellan antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och upptag av växthusgaser i sänkor
under andra hälften av detta sekel, på grundval av principen om rättvisa
och inom ramen för en hållbar utveckling och ansträngningar för att
utrota fattigdom.80

75

Ivanova et Wood 2020, The unequal distribution of household carbon footprints in Europe
and its link to sustainability.
76
Hickel 2020, Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based
attribution approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary.
77
Our World In Data, https://ourworldindata.org/contributed-most-global-co2,
hämtat 2021-11-12.
78
Oxfam 2020, Svensk klimatojämlikhet – Behovet av en rättvis omställning.
79
Carbon Brief, www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsiblefor-climate-change, hämtat 2021-11-12.
80
Prop. 2016/17:16, Godkännande av klimatavtalet i Paris.
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På senare år har fler länder börjat inkludera negativa utsläpp i sina
klimatmål och klimatbidrag till Parisavtalet, samt besluta om nettonollutsläppsmål eller klimatneutralitetsmål. Det saknas dock samsyn
om hur negativa utsläpp ska definieras vilket gör det svårt att jämföra
olika klimatmål med varandra. Framför allt handlar det om vilken andel
av nettonollmålen som ska komma från utsläpp och upptag inom markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk, på engelska
Land Use, Land-Use Change, and Forestry (LULUCF).
De flesta länderna, inklusive EU, har valt att inkludera hela
LULUCF-sektorn i sina klimatneutralitetsmål, medan Sverige i stället
har separata mål för utsläppsminskningar och ett långsiktigt nettonollutsläppsmål. De mål som ingår i det svenska klimatpolitiska ramverket omfattar i första hand de territoriella utsläppen av växthusgaser,
se avsnitt 4.1.5. För att ge en del flexibilitet i måluppfyllelsen kan s.k.
kompletterande åtgärder till viss del användas. Kompletterande åtgärder inkluderar:
• ökade utsläpp och upptag inom LULUCF-sektorn,
• negativa utsläpp genom tekniska lösningar såsom bio-CCS,
• verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder.
Enligt FN:s klimatkonventions beslutade riktlinjer för rapportering
ska nettoutsläpp och nettoupptag av biogen koldioxid som kommer
från skogens och markens kolcykel följas upp i växthusgasstatistiken
för markanvändningssektorn (LULUCF-sektorn) i det land där biomassan produceras och utifrån ett 100-årsperspektiv. Om bl.a. uttaget
av biomassa från t.ex. skogen är mindre än tillväxten, som är fallet för
svensk del, redovisas det i statistiken för markanvändningssektorn
som att skogsbruket bidrar med ett årligt nettoupptag av växthusgaser på 100 års sikt. På kort sikt, t.ex. 20–30 år, kan dock ett uttag av
biomassa innebära en nettoförlust av koldioxid. Utsläppen från förbränning och annan användning av biomassa redovisas därmed som
ett utsläpp vid uttaget av biomassan snarare än vid användningen. De
biogena koldioxidutsläppen från förbränning av svenskt biobränsle
samt annan biomassaanvändning ingår alltså i LULUCF-sektorn i
Sveriges rapportering och ska inte redovisas i t.ex. energisektorns
utsläpp då det skulle innebära en dubbelrapportering. Däremot rapporterar Naturvårdsverket Sveriges biogena koldioxidutsläpp från all
biobränsleförbränning i Sverige i statistiken för olika sektorer till
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EU och FN som en s.k. memo-item. År 2019 uppgick nettoupptaget
i skog och mark i Sverige till cirka 34 miljoner ton koldioxidekvivalenter medan Sveriges biogena utsläpp uppgick till cirka 48 miljoner ton.81 Biogena utsläpp orsakas av både förbränningen av svensk
och importerad biomassa och ersätter i de flesta fallen fossila bränslen. Biogena utsläpp räknas som noll i statistiken då de redan rapporteras vid uttaget av biomassan i LULUCF-sektorn.
Nettoupptaget i skog och mark skiljer sig från vanliga utsläpp
eftersom det handlar om små variationer i stora kolflöden, vilket ökar
osäkerheterna i statistiken som endast vissa nettoförändringar i dessa
flöden. Kolflödena inom LULUCF-sektorn är dessutom oftast reversibla dvs. inlagrat kol kan återgå till atmosfären igen pga. naturlig störning som t.ex. skogsbränder eller mänsklig aktivitet som t.ex. skogsavverkning.
Enligt Parisavtalet har alla länder samma krav att rapportera statistik över utsläpp och upptag av växthusgaser, med undantag för vissa
lättnader för utvecklingsländer. Både utsläpp och negativa utsläpp kompletterar varandra för att fånga upp all territoriell klimatpåverkan.
Det saknas dock i dagsläget internationella input-output-databaser
som inkluderar utsläpp och upptag från LULUCF-sektorn, men
flera beräkningar har gjorts av olika forskare.82 Inom ramen för Princeprogrammet har forskare beräknat att utsläppen från avskogning i
tropiska länder på grund av svensk konsumtion av jord- och skogsbruksprodukter uppgick till cirka 3,9 miljoner ton i snitt under
2010–2014 enligt en input-output-modell och 2,4 miljoner ton under
samma period enligt en handelsmodell baserad på fysiska handelsflöden.83 Det innebär att utsläpp från avskogning till följd av konsumtion i Sverige är i samma storleksordning som de inhemska utsläppen av metan eller lustgas i jordbrukssektorn. Ungefär hälften av
dessa utsläpp kan kopplas till privat konsumtion av livsmedel, i hushåll och restauranger, medan resten är resultatet av konsumtion i

81

Naturvårdsverket, Bättre koll på utsläppen från biobränslen banar väg för negativa utsläpp,
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Battre-koll-pa-utslappenfran-biobranslen-banar-vag-for-negativa-utslapp, hämtat 2021-07-05.
82
Bhan et al. 2021, Quantifying and attributing land use-induced carbon emissions to biomass
consumption: A critical assessment of existing approaches.
83
Modellen kvantifierar avskogning som ingår i produktion av jordbruks- och skogsbruksråvaror på landsnivå i tropikerna och subtropikerna och spårar därefter klimatavtrycket till
konsumentländer. Modellen beskrivs i Pendrill et al. 2019, Deforestation displaced: trade in
forest-risk commodities and the prospects for a global forest transition.
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andra sektorer.84 Input-output-modellen omfattar både direkta och
indirekta utsläpp och är därmed heltäckande. En längre tidsserie för
resultatet från markbalansmodellen togs fram 202085 för markbalansmodellen och 2021 för inputoutputmodellen.86 Input-output-modellen visar att utsläppen från avskogning utomlands till följd av konsumtion i Sverige har minskat från 4,2 miljoner ton 2005 till 2,8 miljoner ton 2018. Utsläppen minskade framför allt efter 2012. Utsläpp
från avskogning för nötköttsproduktion i Brasilien och palmolja i
Indonesien ökade medan övrig avskogning från livsmedelskonsumtion minskade drastiskt. Utsläpp från icke-livsmedelskonsumtion såsom trävaror var stabila under perioden, se figur nedan. Inom ramen
för Prince-programmet undersöks möjligheten att föra in sådan statistik i SCB:s officiella statistik över klimatpåverkan från konsumtion.
Livsmedelsföretagen åtog sig att den palmolja som används i svenskproducerade livsmedel skulle vara certifierad senast 201587 samtidigt
som omklassificeringen av PFAD som samprodukt i stället för restprodukt och förbudet att använda icke-certifierad palmolja i reduktionsplikten har lett till att palmolja och PFAD (restprodukt från
palmoljeproduktionen) och palmolja minskade som råvaror till biodrivmedel till under 10 procent 2020.88 Standarder såsom Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO) och Roundtable for Sustainable Soja
(RTRS) har fått viss kritik för brist på tillsyn och miljöorganisationer hävdar att sådana åtaganden inte räcker tillräckligt långt, eftersom
de inte förbjuder avskogning i allmänhet.89

84

Steinbach et al. 2018, Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning – Slutrapport för forskningsprojektet Prince, rapport 6842;
Pendrill et al. 2019, Agricultural and forestry trade drives large share of tropical deforestation
emissions.
85
Pendrill et al. 2020, Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural and forestry commodities 2005–2017.
86
Pendrill et al. 2021, Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural and forestry commodities 2005–2018.
87
Livsmedelsföretagen, www.livsmedelsforetagen.se/medlem/faktabank/fragor-och-svar-ompalmolja, hämtat 2021-05-01.
88
Energimyndigheten 2021, Drivmedel 2020.
89
Europaparlamentet 2018, Palm oil: Economic and environmental impacts.
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Utsläpp från avskogning i tropikerna som kopplas till Sveriges
konsumtion
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Källa: Pendrill et al. 2021, Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural
and forestry commodities 2005–2018.

Naturvårdsverket och Boverket har även uppskattat att upptag av kol
i svenska träkonstruktioner bidrar med negativa utsläpp på upp till
cirka en miljon ton koldioxid 2015. Även en uppskattning av upptag
av koldioxid i betong under användningsfasen (s.k. karbonatisering)
har gjorts, och dess bidrag beräknas vara cirka 70 000 ton årligen.90 De
skogsprodukter som varje år tas ut från Sveriges skogar skulle kunna
bidra till substitutionseffekter motsvarande 40 miljoner ton koldioxid.91
Förutom genom att öka upptag i skog och mark, kan negativa
utsläpp åstadkommas genom tekniska lösningar. Det finns i dagsläget
endast ett fåtal anläggningar med negativa utsläppstekniker i världen,
antingen som bio-CCS, dvs. kombinerad biobränsleförbränning och
koldioxidinfångning och lagring, eller DACCS, dvs. kombinerad
direktinfångning av koldioxid och lagring. Rapporterings- och bokföringsregler behöver dock förtydligas framöver så att även dessa

90

Naturvårdsverket och Boverket 2019, Klimatscenarier för bygg- och fastighetssektorn.
Skogsforsk 2019, Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan – Upptag och utsläpp av växthusgasen koldioxid.
91
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negativa utsläpp kan inkluderas i den territoriella totalsumman,92 och
så att de på sikt kan inkluderas i den konsumtionsbaserade utsläppstotalsumman. En ökad användning av biokol skulle även kunna bidra
till en långsiktig kolinlagring i åkermark som strö eller jordförbättringsmedel.
8.8.2

Statistik över regional och kommunal klimatpåverkan
från konsumtion

För att kunna ta fram jämförbara data mellan kommuner och regioner arbetar SCB med en förstudie om en geografisk nedbrytning av
den nationella konsumtionsbaserade klimatstatistiken.93 SEI arbetar
även med konsumtionsbaserade data per postnummer baserade på
en geografisk fördelning av den nationella totalen. Den långsiktiga
finansieringen av denna typ av beräkning är dock osäker. Att geografiskt fördela konsumtionsbaserade utsläpp och bryta ner dem per
konsumtionskategori och mellan utsläpp från Sverige och andra länder innebär att osäkerheten ökar.
8.8.3

Statistik över klimatpåverkan per kön

Enligt förordningen om den officiella statistiken94 ska individbaserad
officiell statistik vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda
skäl mot detta. Generellt är dock könsfördelad klimatrelaterad statistik
bristfällig förutom i särskilda områden där jämställdhetsmål finns.
Få studier har gjort genomgående analyser av skillnader i klimatpåverkan beroende på kön. Carlsson-Kanyama95 beräknar att ensamstående män, vid liknande inkomst, orsakar större utsläpp per capita
än ensamstående kvinnor. Detta beror på ett antal faktorer såsom att
kvinnor har högre utgifter för produkter och tjänster med låga relativa utsläpp som hälsovård, möbler och kläder medan män har högre
utgifter för växthusgasintensiva produkter såsom bränsle. Utsläpp

92

SOU 2020:4, Vägen till en klimatpositiv framtid, betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen.
93
Mailkonversation med SCB.
94
Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
95
Carlsson-Kanyama, Nässén et Benders 2021, Shifting expenditure on food, holidays, and
furnishings could lower greenhouse gas emissions by almost 40 %.
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från paketresor och mat ligger på samma nivå. Män har högre utgifter för kött medan kvinnor har högre utgifter för mejeriprodukter.
Statistik över klimatpåverkan per kön är mer utvecklad inom
transportsektorn där ett funktionsmål för att följa upp de transportpolitiska målen är att transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.96
Attitydundersökningar brukar också redovisas uppdelade per kön.
Kvinnor har i snitt en mer positiv attityd till miljöåtgärder.97 Kvinnor
tror i större utsträckning än män att klimatförändringen kommer att
påverka oss i Sverige. Kvinnor anser även att det är viktigare att det
sätts in samhällsinsatser för att bromsa klimatförändringarna och är
mer positivt inställda till att det är möjligt att bromsa klimatförändringen och att det är viktigt att vidta åtgärder för att minska klimatförändringen. Till exempel när det gäller att välja tåget framför flyget,
samåka, sänka elförbrukningen i hemmet, åka kollektivt, äta mindre
kött, köra långsammare och sänka temperaturen inomhus.98

8.9

Frågan om frikoppling och outsourcing

8.9.1

Statistik över Sveriges konsumtionsbaserade och
produktionsbaserade utsläpp jämfört med andra länder

Världens utsläpp av växthusgaser är cirka 50 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år eller cirka 6,5 ton per person. Cirka 23 procent
av världens utsläpp förknippas med produkter som handlas mellan
länder.99
Sverige har en hög produktion och konsumtion per capita. Trots
detta ligger Sveriges produktionsbaserade utsläpp under världsgenomsnittet på cirka 6 ton koldioxidekvivalenter per person. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp ligger däremot över världsgenomsnittet.
Övriga OECD-länder, bl.a. Tyskland, USA och de nordiska länderna,
ligger över världsgenomsnittet för båda utsläppsperspektiv, se figuren
nedan. Sverige utmärker sig i och med att skillnaden mellan produktionsbaserade och konsumtionsbaserade utsläpp är väldigt hög.
96

Trafikanalys 2018, Uppföljning av de transportpolitiska målen 2018, rapport 2018:8.
Brough et al. 2016, Is Eco-Friendly Unmanly? The Green-Feminine Stereotype and Its Effect
on Sustainable Consumption. Journal of Consumer Research 43.4:567–582.
98
Gullers Grupp 2018, Allmänheten och klimatet 2018.
99
Wood et al. 2018, Growth in environmental footprints and environmental impacts embodied
in trade: resource efficiency indicators from EXIOBASE3.
97
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Vad detta beror på förklaras i kommande avsnitt. För att hålla temperaturökningen till under 1,5 grader, behöver världsutsläppen per capita
i snitt minska till under 1 ton per capita 2050, se kapitel 4.
Produktionsbaserade och konsumtionsbaserade utsläpp
per person 2016, för ett urval av länder
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Figur 8.10

Konsumtionsbaserade utsläpp

Källa: Exiobase,100 Världsbanken.

8.9.2

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp har historiskt
minskat långsammare än de produktionsbaserade
utsläppen

Sveriges territoriella utsläpp har halverats sedan 1970101 medan BNP
i fasta priser nästan har tredubblats under samma period enligt SCB,
vilket är ett tecken på s.k. absolut frikoppling, där båda mått minskar
i absoluta termer till skillnad från relativ frikoppling där utsläppen
ökar långsammare än ekonomin. Forskningsresultat från Eora-databasen tyder dock på att Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp sedan
1970 har minskat i mycket långsammare takt, med 10–20 procent,102
trots att denna tendens inte syns i den officiella statistiken sedan 2008.
100

Stadler et al. 2015, The Environmental Footprints Explorer–- a database for global sustainable accounting.
101
Gütschow et al 2021, The PRIMAP-hist national historical emissions time series (1850–2018)
v 2.2.
102
Lenzen et al. 2013, Building Eora: A Global Multi-Regional Input-Output Database at High
Country and Sector Resolution, Data: https://worldmrio.com/footprints/carbon.
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De konsumtionsbaserade utsläppen har, likt de territoriella utsläppen,
minskat med en absolut frikoppling jämfört med den ekonomiska
utvecklingen, men denna frikoppling har varit klart långsammare för
de konsumtionsbaserade utsläppen än för de territoriella utsläppen.
Detta förklarar varför Sveriges territoriella utsläpp är nästan hälften
så stora 2019 som Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, se figuren
nedan. Hade importländerna minskat sina utsläpp i samma takt som
Sverige så skulle de konsumtionsbaserade utsläppen ha minskat lika
mycket som de territoriella utsläppen.
Både de territoriella såväl som de konsumtionsbaserade utsläppen
minskar dock för långsamt för att hålla temperaturökningen under
1,5 grader, oavsett perspektiv.
Figur 8.11

Sveriges territoriella utsläpp 1990–2019 samt Sveriges
produktionsbaserade och konsumtionsbaserade utsläpp
2008–2019
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Källa: Naturvårdsverket och SCB.

Ett liknande mönster med långsammare minskning av de konsumtionsbaserade utsläppen jämfört med de produktionsbaserade utsläppen har observerats i OECD under 1990–2008, se figuren nedan. På
senare år har dock både de produktionsbaserade utsläppen och de konsumtionsbaserade utsläppen minskat i 32 länder, inklusive Sverige.103
103

Haber et al 2021, A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use
and GHG emissions, part II: synthesizing the insights.
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Dessa utsläpp, likt Sveriges, minskar dock för långsamt för att hålla
temperaturökningen till under 1,5 grader.104
Figur 8.12

Territoriella och konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp
1990–2018 för fyra olika världsdelar

Källa: Global Carbon Project.

8.9.3

Koldioxidoutsourcing

Definitioner
Det finns olika definitioner på koldioxidoutsourcing eller koldioxidläckage.
Koldioxidläckage handlar om att företag flyttar sin produktion
och tillhörande utsläpp till regioner med annan klimatpolitik.105 Denna
effekt kallas även för offshoring, starkt koldioxidläckage eller Pollution
Heaven Principle. Nivåer för koldioxidläckage är svåra att beräkna då
skillnader i t.ex. stabila förutsättningar, tillgång till kompetent arbetskraft, innovationskraft med mera kan ha större betydelse än klimat104

Climate Action Tracker 2021, Glasgow’s 2030 credibility gap: net zero’s lip service to climate
action.
105
Allwood et al. 2014, Glossary. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change.
Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change.
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politik för att förklara företagsbeslut. Tidigare litteraturöversikt har
inte kunnat visa på något stort koldioxidläckage men osäkerheter råder
om framtidens risk för koldioxidläckage.106
Svagt koldioxidläckage (”weak carbon leakage”) handlar om att länder som ägnar sig åt utrikeshandel lägger ut produktion och tillhörande utsläpp på andra länder genom sin import samt insourcar utsläpp
från andra länder genom sin export. När det gäller svagt koldioxidläckage finns det fyra olika faktorer som tillsammans förklarar varför
Sveriges klimatpåverkan från konsumtion är större än klimatpåverkan
från produktion.107 Dessa faktorer är
• Importens respektive exportens storlek (handelsbalans).
• Importens respektive exportens sammansättning (specialisering).
• Skillnader i utsläppsintensitet i energiproduktionen mellan Sverige
och importländer.
• Skillnader i energiintensitet i produktionen mellan Sverige och
importländer.
Koldioxidoutsourcing handlar om att rensa effekten av svagt koldioxidläckage från skillnader i utsläppsteknik, vilket innebär att koldioxidoutsourcing förklaras antingen genom skillnader i sammansättningen
av import och export eller genom handelsunderskott. För att mäta
koldioxidoutsourcing har forskare utvecklat ett mått på teknologijusterad utsläppsbalans i handeln (TBEET). Sveriges TBEET beräknas
ha minskat över tid från cirka 18 miljoner ton 1995 till nära noll 2009.108
Nedan beskrivs hur de fyra möjliga faktorerna som kan förklara
svagt koldioxidläckage har utvecklats för Sverige, inklusive de två första
faktorerna – handelsbalans och specialisering – som enligt forskare
kan förklara koldioxidoutsourcingsfenomenet.

106

Naturvårdsverket 2020, Förutsättningar för att motverka koldioxidläckage genom en gränsjusteringsmekanism – Underlag för analys av kommissionens kommande förslag om koldioxidbaserad gränsjusteringsmekanism, dnr NV-00052-20.
107
Jiborn et al. 2018, Decoupling or delusion? Measuring emissions displacement in foreign trade.
108
Jiborn et al. 2018, Decoupling or delusion? Measuring emissions displacement in foreign
trade; Baumert et al. 2020, Global outsourcing of carbon emissions 1995–2009: A reassessment.
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Olika faktorer som förklarar svagt koldioxidläckage
Handelsbalans: Sverige har under de senaste 40 åren sett en femdubbling av handeln av varor och tjänster med omvärlden, se figuren nedan.
Sverige är en liten ekonomi men har blivit en mycket öppen ekonomi
internationellt sett. Den svenska exportandelen motsvarar cirka 50 procent av BNP och har sedan 1990-talet varit större än importen, vilket
har bidragit till att de produktionsbaserade utsläppen skulle kunna
vara, allt annat lika, större än de konsumtionsbaserade utsläppen.
Figur 8.13

Sveriges export och import i fasta priser
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Källa: SCB, Riksbanken.

Specialisering: I Sverige kommer en relativt hög andel av BNP från
bas- och tillverkningsindustrin jämfört med andra OECD-länder.109
Andelen av BNP som kommer från industrin har varit ungefär konstant under väldigt lång tid i Sverige110 och inget tydligt tecken på
tjänstefiering har kunnat observeras fram till 2009.111 Sedan finanskrisen 2009 har dock andelen industriproduktion i ekonomin minskat, se figuren nedan.
109

Världsbanken, http://wdi.worldbank.org/table/4.2#, hämtat 2021-11-22.
Kander 2002, Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in Sweden 1800–
2000; Kander 2005, Baumol's disease and dematerialization of the economy.
111
Jiborn et al. 2018, Decoupling or delusion? Measuring emissions displacement in foreign
trade; Jiborn et al. 2020, Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions
2000–2014.
110
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Sektorsandelar i Sveriges BNP i fasta priser
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Källa: SCB, BNP från produktionssidan (ENS2010), fasta priser referensår 2019, miljoner kronor efter
näringsgren SNI 2007 och kvartal – egen bearbetning: A Jord- och skogsbruk, B-F Varuproduktion, G+IT Tjänsteproduktion, H Transporttjänster.

Sverige exporterar relativt mycket energiintensiva produkter från t.ex.
stål- samt massa- och pappersindustrin jämfört med vad som importeras, trots att andelen varor i export minskat över tid och närmar
sig andelen varor i import: cirka 70 procent.112 Detta förklarar varför
Sveriges export totalt sett har en högre specialisering i utsläppsintensiv produktion än import.113 Detta bidrar, allt annat lika, till att exporten skulle ha högre utsläpp än import.
Utsläpps- och energiintensitet: Sverige har under en lång tid minskat sina territoriella utsläpp genom energieffektivisering och fasat ut
fossila bränslen i el- och värmeproduktionen. Sverige har därmed lägre
energiintensitet och lägre utsläppsintensitet per produkt inom en
mängd olika produkter. Detta har bidragit till att Sveriges klimatpåverkan från produktion har minskat snabbare än klimatpåverkan från
konsumtion. På senare år har dock utsläppen från energiproduktionen inom importländerna, framför allt EU, minskat snabbare än i
Sverige. Detta kan även förklaras av att Sverige redan har en låg andel
fossila bränslen i energitillförseln jämfört med andra EU-länder. Det
112

SCB, BNP från användningssidan (ENS2010), försörjningsbalans, fasta priser referensår
2015, miljoner kronor efter användning och år.
113
Jiborn et al 2018, Decoupling or delusion? Measuring emissions displacement in foreign trade.
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kan ha bidragit, tillsammans med en möjlig outsourcing, till att de konsumtionsbaserade utsläppen har minskat snabbare än de produktionsbaserade utsläppen.114
Kvantifiering av dessa olika effekter
Forskare har kvantifierat dessa fyra olika bidrag för perioden 1995–
2009, se figuren nedan. Sverige minskade sin energi- och utsläppsintensitet snabbare än importländer fram till 2005 vilket har kompenserat för att Sverige har haft en positiv handelsbalans och högre
andel energiintensiva produkter i sin import än export under samma
period. Totalt sett har därför exportens klimatpåverkan varit mindre
än importens. På senare år har troligtvis viss outsourcing ägt rum samtidigt som övriga EU-länder har ställt om sina territoriella utsläpp
allt snabbare, vilket har bidragit till att skillnaden mellan de konsumtionsbaserade och produktionsbaserade utsläppen har minskat.
Det är även viktigt att påpeka att effekter på skog och mark
(LULUCF) inte ingår i SCB:s statistik. Forskare har till exempel
beräknat att utsläppen från avskogning i tropiska länder på grund av
svensk konsumtion uppgick till cirka 2,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, se avsnitt 8.8.1.
Annan miljöpåverkan från konsumtion än klimatpåverkan har även
analyserats av SCB och övriga forskningsorganisationer inom ramen
för Prince-programmet.115

114

Roos et al. 2019, Konsumtionsrapporten 2019 – Orosmoln.
Steinbach et al. 2018, Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning – Slutrapport för forskningsprojektet Prince.
115
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Fyra olika faktorer som förklarar skillnaden i Sveriges
klimatpåverkan från export minus import
Faktorer som är positiva bidrar till att exportens klimatpåverkan är
större än importens klimatpåverkan, medan faktorer som är negativa
bidrar i motsatt riktning. BEET: utsläppsbalansen i utrikeshandeln
(balance of emissions embodied in trade)

Källa: Jiborn et al 2018, Decoupling or delusion? Measuring emissions displacement in foreign trade.

8.10

Scenarier över klimatpåverkan från konsumtion

8.10.1

Tidigare resultat

Att följa upp effekten av åtgärder och styrmedel på de konsumtionsbaserade utsläppen samt att ta fram olika scenarier för de konsumtionsbaserade utsläppen ingår i dag inte i myndigheters arbete. Uppföljning
av effekter av åtgärder och styrmedel på de konsumtionsbaserade
utsläppen har hittills bedrivits av forskare antingen i Sverige eller
utomlands. Exempel på sådan uppföljning är:
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• Brown, Berglund et Palm 2021, Potential environmental and socioeconomic effects overseas due to the mainstreaming of sustainability-motivated niche practices in Sweden.
• Carlsson-Kanyama, Nässén et Benders 2021, Shifting expenditure on food, holidays, and furnishings could lower greenhouse
gas emissions by almost 40 %.
• Club of Rome 2021, 1.5-degree lifestyles: Towards a fair consumption space for all.
• Fauré, Finnveden et Gunarsson-Östling 2019, Four low-carbon
futures for a Swedish society beyond GDP growth.
• IGES et al. 2019, 1.5-degree lifestyles: Targets and options for
reducing lifestyle carbon footprints.
• Mistra Urban Futures Reports 2014, Klimatomställning Göteborg
2.0.
• Naturvårdsverket 2015, Hållbara konsumtionsmönster – Analyser
av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan
i dag och 2050.
Andra resultat har även publicerats inom olika konsumtionsområden,
t.ex.:
• Markburna transporter, t.ex. Utredningen om en fossilfri fordonsflotta SOU 2013:84 och Utfasningsutredningen SOU 2021:48.
• Flyg t.ex. Biojetutredningen SOU 2019:11.
• Livsmedel, t.ex. Fossilfria jordbruksutredningen SOU 2021:67,
Bryngelsson et al. 2013 Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050.
• Bygg och boende, t.ex. Naturvårdsverket och Boverket 2019 –
Klimatscenarier för bygg- och fastighetssektorn, Mistra Carbon
Exit 2020 – Technical roadmap Buildings and transport infrastructure.
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Metod

Det finns principiellt flera olika möjligheter att ta fram scenarier: antingen top-down, dvs. utifrån makrotrender för t.ex. BNP, befolkningen och utsläppsintensitet, eller bottom-up, dvs. utifrån trender,
åtgärder och styrmedel. Chalmers har tagit fram bottom-up scenarier/utsläppsbanor för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp fram
till 2050, baserat på specifika data om teknik, beteende, m.m., med
fokus på de mest klimatintensiva konsumtionsområdena. Scenarierna
är förknippade med osäkerheter och baseras på ett antal antaganden
som beskrivs nedan.
Utifrån publicerat material om potential och scenarier för de
konsumtionsbaserade utsläppen, Naturvårdsverkets scenarier för de
territoriella utsläppen och utsläpp från utrikes flyg och sjöfart, samt
olika experters bedömningar, har Chalmers tagit fram ett underlag
med en ny metod för att beräkna scenarier för de konsumtionsbaserade utsläppen.
Huvuddelen av alla konsumtionsbaserade utsläpp täcks in i analysen: personbilstrafik, kollektivtrafik, livsmedel, energi för uppvärmning av bostäder och lokaler, långväga flygresor samt investeringar i
nya byggnader och transportinfrastruktur. En del av de konsumtionsbaserade utsläppen, cirka 30 procent, täcks dock inte in på ett direkt
sätt: framför allt utsläpp från produktion av övriga konsumtionsvaror.
såsom exempelvis kläder, möbler, elektronik, blommor, läkemedel,
skor, skönhetsprodukter och husdjursfoder, samt utsläpp relaterade
till vissa av företagens investeringar.
De scenarier som har tagits fram av Chalmers fokuserar på att
beskriva olika klimatpolitiska inriktningar utifrån sammanhängande,
förenklade narrativ om hur klimatbelastande konsumtion och produktion kan komma att hanteras i framtiden:
• Referensscenariot där beteenden och teknik utvecklas enligt nuvarande trender och beslutade politiska styrmedel i både Sverige och
omvärlden.
• Territoriellt klimatmålsscenario där Sveriges territoriella mål nås
främst genom teknikförändringar och nödvändiga beslut tas för
att nå dessa mål.
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• Beteende- och teknikscenario där, utöver förändringar för att nå
Sveriges territoriella mål, genomförs ytterligare åtgärder (både tekniska och beteendemässiga) för att bidra till lägre klimatpåverkan
även utanför Sveriges gränser.
• Omfattande beteendescenario där omfattande beteendeförändringar
kommer till stånd utöver teknik- och beteendescenariot, t.ex. när
det gäller minskningar av flygande, bilkörande, konsumtion av
nötkött och mejeriprodukter samt byggnation av nya vägar och
bostäder.
• Referensscenario med omfattande beteendeförändringar där omfattande minskningar i kombination med att avancerade tekniska förändringar uteblir både i Sverige och utomlands.
Scenarioanalysen har gjorts för perioden 2019–2050. De framtida
konsumtionsbaserade utsläppen påverkas dock kraftigt av den tekniska utvecklingen i omvärlden, till exempel el- och värmesystemet
i andra länder, om transporterna drivs med förnybara bränslen eller
inte, och om stålet i våra nya bilar är fossilfritt producerat eller ej.
För att beakta hur teknikutvecklingen och utvecklingen i omvärlden
påverkar de konsumtionsbaserade utsläppsscenarierna, analyseras även
två olika globala utvecklingsvägar för de tre sista scenarierna i form
av ett spann från hög till låg teknikutveckling i omvärlden. Den högre
nivån i spannet är resultatet av att omvärlden fortsatt utvecklas enligt
nuvarande trender och politik. Den lägre nivån i spannet bygger
i stället på en global klimatomställning i linje med Parisavtalet, vilket
enligt Chalmers innebär att hela världen sammantaget ställer om i en
takt som motsvarar att begränsa temperaturökningen till 1,8 grader,
eller 1,5 grader om mycket omfattande negativa utsläpp även förverkligas. Denna utveckling innebär att världen uppnår nettonoll för
alla växthusgaser 2070. Dessa två utvecklingsvägar bygger i huvudsak
på det internationella energiorganets IEA – International Energy
Agency två scenarier: Stated Policies Scenario och Sustainable Development Scenario.
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Fler detaljer om metoden, t.ex. utvecklingen av livscykelutsläppen från el- och bränsleanvändningen, finns att hämta i Chalmers
underlagsrapport.116 Nedan ges en överblick av några centrala antaganden och vad de innebär för 2050.
Tabell 8.2

Antaganden i respektive scenario
Spann visar skillnader i antaganden om omvärlden utvecklas
enligt nuvarande trender och politik eller i linje med Parisavtalet

Område Åtgärd

Flyg

Fossilfritt
bränsle
Andel elflyg

Höghöjdseffekter
Inrikes flyg
Utrikes flyg
Person- Andel elbilar
bilar
Förnybart
Självkörande
bilar
Andel delade
bilar/resor
Bilåkande
Tåg och Andel
elbussar
buss
regionalt
Kollektivtrafik
Fjärrtåg+buss
Värme
till
boende

Referens- Territoriellt Beteende- Omfattande Referensbeteende- scenario
scenario klimatmåls- och
scenario
teknikscenario
med
scenario
omfattande
beteendeförändringar
100 % SE,
26–63 % i omvärlden
0–30 % av inrikes/EU-flyg

11 %
0%
som 2019

-0–60 %

-30 %
+100 %
50 %
59 %

som 2019

-50 %
som 2019

-70 %
-50 %

100 %
100 %
0%

som 2019
+19 %

68 %

50 %
59 %
5%

0%
34 %

som 2019

-20 %

93 %
+22 %
+37 %

+35 %
+121 %

68 %
+78 %
+245 %

Energianvändning
-21 %–64 %
Fossila
bränslen
Uppvärmd yta

116

11 %
0%

-6–71 %

-21–71 %

Inga
som 2019

-10 %

Larsson et al. 2021, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige – Underlag för diskussioner
om nya klimatmål.
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Område Åtgärd

Referens- Territoriellt Beteende- Omfattande Referensscenario klimatmåls- och
beteende- scenario
teknikmed
scenario
scenario
scenario
omfattande
beteendeförändringar
Övergång till
25 % av småhus och
värmepumpar
50 % av
flerbostadshus/ lokaler
som 2019
byter till värmepump
som 2019
% bor i
ombyggda
lokaler
0%
8%
20 %
ByggMaterial- och
nader & energiinfraeffektivisering
14 %
26 %
14 %
struktur
Inhemsk
100 % CCS cement
produktion
som 2019
100 % fossilfritt stål
som 2019
Utländsk
0–100 % CCS cement
produktion
som 2019
som 2019
0–100 % fossilfritt stål

Livsmedel

Arbetsmaskiner
Byggvolymer
Lägre utsläpp
pga. ökad
produktivitet
Teknik

Kost

Ökad bio,
ingen el
som 2019

100 % el eller bio
-50 %

Ökad bio,
ingen el
-70 %

14 %

35–45 %
14 %
– fossilfri handelsgödsel
– fossilfria fodertillsatser
– minskade lustgasutsläpp
som 2019
som 2019
– minskade stallgödselutsläpp
50 % av
nötkött
ersätts
med
kyckling
eller växt- 75 % av nötkött ersätts
med växtbaserat
baserat
Mjölk – 75 %
Mjölk –
som 2019
50 %
Ost – 50 %

Källa: Larsson et al. 2021, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige – Underlag för diskussioner om
nya klimatmål.
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Chalmers beräkningar inkluderar offentlig konsumtion av t.ex. livsmedel, byggande och infrastruktur, byggnaders energianvändning.
Beräkningar inkluderar, till skillnad från SCB:s statistik, klimatpåverkan från flygets höghöjdseffekter men exkluderar hushållens
övriga konsumtion av t.ex. elektronik, textilier och tjänster samt
företagens investeringar. För att ta fram heltäckande scenarier som
motsvarar SCB:s systemgränser, har justeringar gjorts. Dessa konsumtionsområden har skalats upp till 2050 för att beakta prognostiserad ekonomisk tillväxt motsvarande 1,4 procent per person och år
eller cirka 1,9 procent när befolkningsökning inkluderas. För övrig
konsumtion antas utsläppens minskningstakt följa samma trend som
den globala elmixen. För näringslivets investeringar antas utsläppen
minska i samma takt som för byggnader och transportinfrastruktur.
8.10.3

Resultatet

Chalmers har gjort en detaljerad bottom-up beräkning för klimatpåverkan från bygg och boende, livsmedel, persontransporter samt
flyg. Resultatet av denna beräkning ligger på 5,3 ton koldioxidekvivalenter per person 2019 eller 5,8 ton när även flygets klimatpåverkan från höghöjdseffekter räknas in. Detta ligger enligt forskarna
nära resultatet från SCB:s officiella statistik om klimatpåverkan från
konsumtion.
I referensscenariot minskar utsläppen under ett årtionde innan de
planar ut på en nivå om 4,0 ton koldioxidekvivalenter per person.
Utsläppen minskar mellan 2019 och 2020, vilket framför allt beror
på kraftigt minskat flygande. Utsläppen ökar inte totalt sett 2020–2024
då förändringar i andra konsumtionsområden, framför allt minskade
utsläpp inom personbilstransporter, ger en motverkande trend trots
att flyget antas återhämta sig relativt snabbt. Efteråt minskar utsläppen långsamt för att sedan öka igen lite grann efter 2040.
I det territoriella klimatmålsscenariot halveras utsläppen per person
till 2050, motsvarande en nivå om 2,9 ton per person. Utsläppen
minskar relativt snabbt fram till 2040, bland annat genom en övergång till nollutsläppsfordon inom personbilstrafiken och fossilfritt
stål. Därefter minskar inte de totala utsläppen ytterligare. Det beror
på att minskningarna därefter motverkas av att utrikesflygandet antas
fortsätta öka enligt historisk takt (+100 procent till 2050). Utsläp-
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pen minskar ytterligare till 1,6 ton per person när även omvärlden
ställer om, framför allt när det gäller el- och värmesektorn. Utsläppen minskar även utomlands vid produktion av fordon och batterier
samt de livsmedel som importeras. Mer förnybart bränsle används
dessutom i flyget.
I teknik- och beteendescenariot minskar utsläppen till 1,7 ton per
person 2050. I det här scenariot ökar inte utrikesflygandet utan ligger
kvar på 2019 års nivå och köttkonsumtionen ändras genom att hälften
av nötköttet ersätts med kyckling, för att ge några exempel på förändringarna jämfört med det territoriella klimatmålsscenariot. En
annan skillnad är att nybyggnationen av bostäder halveras vilket
bland annat möjliggörs genom att en del lokaler byggs om till bostäder. Utsläppen minskar ytterligare till 0,9 ton per person bland annat
genom en minskning av nybyggnationen och en utebliven ökning av
flyg kombinerat med en klimatomställning i omvärlden.
I det omfattande beteendescenariot ingår omfattande minskningar
av flygande, bilkörande, konsumtion av nötkött och mejeriprodukter samt byggnation av vägar och bostäder. Dessa åtgärder antas här
vara genomförbara på grund av att avancerade tekniska förändringar
uteblir. De konsumtionsbaserade utsläppen når i det här scenariot
där tekniska förändringar uteblir 1,9 ton per person 2050. Utsläppen
minskar ytterligare till 1,1 ton per person när tekniska förändringar
kommer till stånd i Sverige. Vid en klimatomställning i omvärlden
minskar utsläppen ytterligare till 0,6 ton per person.
Inget scenario med omfattande teknik har tagits fram av Chalmers
men det finns gott om historiska exempel på när teknikutvecklingen
har överträffat förväntningar – t.ex. inom solel, vindkraft och batterier
– och gott om möjligheter för en exponentiell tillämpning av klimatsmart teknik.117
I figuren nedan visas dessa resultat tillsammans med ett intervall
som visar osäkerheterna om omvärldens klimatomställning.

117

Exponential roadmap, Scaling 36 solutions to halve emissions by 2030; World Economic
Forum 2022, Winning the race to net zero: the CEO guide to climate advantage.
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Scenarier över Sveriges klimatpåverkan från persontransporter,
livsmedel samt bygg och boende
Övre nivån i spann: omvärlden utvecklas i linje med nuvarande
trender och teknik, enligt IEA:s Stated Policies Scenario.
Lägre nivån i spann: omvärlden utvecklas i linje med en global
klimatomställning, enligt och IEA:s Sustainable Development
Scenario

Källa: Larsson et al. 2021, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige – Underlag för diskussioner om
nya klimatmål.

Chalmers har även tagit fram scenarier för konsumtionsbaserade utsläpp baserat på konservativa och grova antaganden på restposten, dvs.
utsläpp från företagens investeringar och utsläpp från övrig konsumtion.118 När dessa utsläpp inkluderas medan flygets höghöjdseffekter
exkluderas, ser resultatet ut som i figuren nedan.
I referensscenariot minskar utsläppen till 5,3–7,4 ton per person
till 2050 beroende på omvärldens klimatomställning, medan utsläppen minskar med 2,0–4,9 ton person, 1,4–3,7 ton per person respektive 1,0–3,1 ton per person i ett territoriellt klimatmålsscenario, teknikoch beteendescenariot respektive omfattande beteendescenario, med eller
utan en klimatomställning i omvärlden.

118

Dessa konsumtionsområden har skalats upp till år 2050 för att beakta prognostiserad ekonomisk tillväxt motsvarande 1,4 procent per person och år (motsvarar en BNP-tillväxt på cirka
1,9 procent). För övrig konsumtion antas utsläppens minskningstakt följa samma trend som
den globala elmixen. För näringslivets investeringar antas utsläppen minska i samma takt som
för byggnader och transportinfrastruktur.
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De totala konsumtionsbaserade utsläppen beräknas därmed minska
med 15 procent jämfört med 2010 i ett referensscenario och med 44–
77 procent, 57–84 procent respektive 65–88 procent 2050 i ett territoriellt klimatmålsscenario teknik- och beteendescenariot respektive
omfattande beteendescenario, med eller utan en klimatomställning i
omvärlden.
Ytterligare utsläppsminskningar kan tillkomma vid beteendeförändringar som minskar utsläppen från företagens investeringar och
utsläpp från övrig konsumtion. Ytterligare utsläppsminskningar kan
även nås i ett scenario med omfattande teknikförändringar. Negativa
utsläpp ingår inte i Chalmers modell.
Figur 8.17

Scenarier över Sveriges klimatpåverkan från konsumtion
Nuvarande trender och politik: omvärlden utvecklas i linje med
nuvarande trender och teknik, enligt IEA:s Stated Policies Scenario.
Global klimatomställning: omvärlden utvecklas i linje med en global
klimatomställning, enligt och IEA:s Sustainable Development
Scenario
Referensscenario Nuvarande trender
och politik

10
9

Referensscenario med omfattande
beteende-förändringar Nuvarande
trender och politik

ton koldioxidekvivalenter per person

8

Territoriellt klimatmålsscenario
Nuvarande trender och politik

7
6

Beteende- och teknikscenario
Nuvarande trender och politik

5

Omfattande beteende- och
teknikscenario Nuvarande trender
och politik

4
3

Territoriellt klimatmålsscenario
Global klimatomställning

2
Beteende- och teknikscenario Global
klimatomställning

1
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2037
2038
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0

Omfattande beteende- och
teknikscenario Global
klimatomställning

Källa: Chalmers, egen bearbetning.
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8.11

Överväganden och förslag

8.11.1

SCB får i uppgift att utveckla den officiella statistiken
över klimatpåverkan från konsumtion

Förslag:
• att SCB får i uppgift att utveckla miljöräkenskapernas officiella statistik om klimatpåverkan från konsumtion, att bryta ner
statistiken på regional nivå, att förbättra statistikens detaljnivå
så att den beräknar de faktiska konsumtionsvalen samt att
arbeta internationellt för att en officiell, global miljöexpanderad input-output-databas ska tas fram.
Statistik om konsumtionsbaserade utsläpp är officiell statistik och
bedöms därmed av SCB vara viktig information att tillhandahålla till
allmänheten med god kvalité och tillgänglighet. För att följa upp
klimatpåverkan från konsumtion, effekten av regeringens satsningar
samt potentiellt följa upp ett klimatmål på en övergripande nivå,
bedömer forskare och myndigheter att SCB:s metod, baserat på inputoutput-analyser, är mest lämpad. Det finns dock potential för förbättringar för att kunna höja statistikens kvalitet och bättre följa bästa
tillgängliga vetenskap, framför allt när det gäller att
• använda en internationell databas såsom Eurostats Figaro eller
OECD:s ICIO,
• påskynda publiceringsprocessen,
• förbättra statistikens detaljnivå, så att den beräknar de faktiska
konsumtionsvalen snarare än genomsnitt per land och sektor,
• beräkna utsläpp från skog och mark samt övriga negativa utsläpp
utomlands kopplade till Sveriges konsumtion,
• internalisera bruttoinvesteringar som en insatsvara,
• redovisa statistik kopplad till utvinning och förädling av material,
• redovisa statistik per land eller region, samt
• beräkna Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp fördelade per region,
kön, inkomst och övriga relevanta socioekonomiska faktorer.
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Statistiken om klimatpåverkan från konsumtion är viktig information
till allmänheten. Detaljerad statistik på regional och kommunal nivå
är efterfrågad av kommuner och regioner och arbete pågår på SCB
för att undersöka möjligheter att bryta ner den konsumtionsbaserade statistiken på regional nivå. SCB arbetar med att gå över från
Exiobase till Figaro när det gäller den ekonomiska statistiken och
koldioxidutsläppsstatistiken från import samt att möjliggöra en publikationsprocess på sex månader i stället för dagens 22 månader, vilket
väsentligt skulle öka statistikens kvalitet och relevans.
Utvecklingsarbetet hos SCB har dock varit beroende av externa
medel. Arbetet med att utveckla den officiella statistiken med konsumtionsbaserade utsläpp hos SCB behöver ges ordnade former och
långsiktig finansiering så att kvaliteten på statistiken ökar och så att
SCB ännu mer kan bidra inom EU och internationellt för att internationella databaser ska utvecklas. Utvecklingen av statistiken för klimatpåverkan från konsumtion kan få synergieffekter för utvecklingen
av statistiken för övrig miljöpåverkan.
Denna statistik är för närvarande den enda möjligheten att beräkna,
följa upp och genom en s.k. gapanalys kunna bedöma måluppfyllelse
av ett eventuellt mål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Det är även ett viktigt underlag för att kunna få tillgång till bättre
underlag för att beräkna klimateffekten av Sveriges export. För det
behövs olika typer av underlag och resultatmått såsom statistik, indikatorer, kriterier eller kvalitativa bedömningar.
Naturvårdsverket är ansvarigt för uppföljningen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Naturvårdsverket behöver få tillgång
till statistiken innan SCB:s publicering för att kunna göra analyser av
utsläppstrenden och publicera denna statistik samtidigt som SCB.
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Arbetet med scenarier och effektbedömningar om
konsumtionsbaserade utsläpp behöver formaliseras

Förslag:
• att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram en metod för att
beräkna utsläppsscenarier för Sveriges konsumtionsbaserade
utsläpp.
• att Naturvårdsverket regelbundet ska ta fram konsumtionsbaserade utsläppsscenarier och ska utveckla metoder för att
göra konsumtionsbaserade effektbedömningar.
Statistiken om Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp ingår i SCB:s
miljöräkenskaper och Naturvårdsverket följer upp ett antal indikatorer årligen baserat på denna statistik, men arbetet med att följa
upp effekten av befintlig politik på de konsumtionsbaserade utsläppen samt arbetet med att ta fram aktuella scenarier för de konsumtionsbaserade utsläppen har inte än etablerats inom ramen för myndigheternas arbete. Möjligheterna att följa upp utvecklingen mot ett
möjligt mål för de konsumtionsbaserade utsläppen behöver förbättras.
Chalmers har tagit fram en ny metod för scenarier för de konsumtionsbaserade utsläppen. Arbete pågår hos myndigheter för att
ta fram kriterier och förbättra arbetssätt med effektbedömningar av
olika styrmedel och åtgärder. Naturvårdsverket har löpande fått ansvar för att ta fram underlag till regeringens klimatredovisning (i samband med den årliga uppföljningen av miljömålen) och flera myndigheter har fått huvudansvar för att ta fram förslag till kommande
klimatpolitiska handlingsplan.
Arbetet med att ta fram en metod för att beräkna konsumtionsbaserade utsläppsscenarier behöver utvecklas inom ramen för myndigheternas arbete och arbetet med att samla in underlag och regelbundet
redovisa konsumtionsbaserade utsläppsscenarier behöver formaliseras.
Synergier med befintlig framtagning av scenarier och effektbedömningar för de territoriella utsläppen, som bl.a. regleras i klimatrapporteringsförordningen, bör utnyttjas. Huvudfokus i detta arbete
ska fortsatt vara uppföljningen av de territoriella utsläppen, men
underlag om de konsumtionsbaserade utsläppen är ett viktigt komplement för att säkerställa klimatintegriteten av de territoriella satsningarna med hänsyn till generationsmålet, för att analysera frågan om
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koldioxidläckage samt för att följa upp ett möjligt mål för konsumtionsbaserade utsläpp.
8.11.3

Forskning om utrikeshandel och klimat

Bedömning:
• att forskning om kopplingen mellan klimat och utrikeshandel
(import, export och konsumtion) ska kunna bedrivas långsiktigt.
SCB tar fram Sveriges offentliga statistik om konsumtionens klimatpåverkan. Det är dock viktigt att olika fristående aktörer arbetar regelbundet med utvecklingen av olika kompletterande mått och belyser
kompletterande resultat om kopplingen mellan klimat och Sveriges
ekonomi, inklusive när det gäller frågan om koldioxidläckage, exportens klimatpåverkan och exportens klimateffekt. Övriga organisationer och universitet bedriver forskning inom detta område men är
beroende av externa medel och saknar därmed kontinuitet i sin forskning. En mångfald av resultat är viktig för att regeringen ska kunna
ta väl informerade beslut.
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Miljömålsberedningen ska analysera, beskriva och synliggöra den
klimateffekt som svensk export av varor och tjänster ger relativt produktion i andra länder. I direktivet förtydligar regeringen att
Den klimateffekt som svensk export av varor och tjänster ger relativt
produktion i andra länder ska analyseras, beskrivas och synliggöras. (…)
Beredningen ska (…) analysera utsläpp från export och exportens klimateffekt, lyfta fram särskilt effektiva exempel på exportens klimateffekt
samt beskriva möjligheterna för Sverige att genom svensk export påverka utsläpp i andra länder på ett kostnadseffektivt sätt. 1

Export definieras i detta kapitel i breda termer som export av produkter, tjänster, systemlösningar, kunskaper och klimatpolicies från
Sverige till annat land. I detta kapitel beskrivs dels beräkningar av
den svenska exportens klimateffekt på de globala utsläppen – också
kallat exportens klimatnytta när klimateffekten beräknas vara positiv, dels statistik över den svenska exportens klimatpåverkan utifrån
ett livscykelperspektiv. Klimateffekten kan bero på skillnader i produktionsmetod, på skillnader i användningsfasen av de produkter som
exporteras samt på systemeffekter som svensk export bidrar med.

1

Dir. 2020:110.
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Olika metoder och antaganden för att beräkna
exportens klimateffekt

Olika forskare och konsulter har på senare år beräknat klimateffekten
av hela eller delar av den svenska exporten, dvs. vilka undvikna eller
extra utsläpp som tillkommer från svensk export av varor och tjänster.
Exportens klimateffekt är därmed skillnaden mellan klimatpåverkan i
ett scenario utan Sveriges export (referensscenariot) och ett scenario
med Sveriges export.
Beräkning av exportens klimatpåverkan
Beräkningar av exportens klimatpåverkan kan åstadkommas baserade
på olika metoder, bl.a.:
– marknadspotentialer2 där klimatpåverkan från export beräknas
baserat på lösningarnas potential att växa globalt,
– input-outputanalyser,3 där klimatpåverkan från export beräknas
med hjälp av en metod som härleder klimatpåverkan från statistik
om ekonomiska transaktioner och utsläpp i världens värdekedjor,
– emissionsfaktorer4 där klimatpåverkan från export beräknas baserat
på fysiska värden av exporten (ton, liter, TWh etc.) och kopplas till
emissionsfaktorer.
För att kunna beräkna exportens klimateffekt behövs det, förutom
att kunna beräkna exportens klimatpåverkan, metoder för att svara
på bl.a. följande tre frågor.

2

Mission Innovation 2019, >1 Gigatonnes of climate innovations from Sweden.
Kander et al. 2015, National greenhouse-gas accounting for effective climate policy on international trade; Nielsen et Kander 2018, Swedish comparative advantage in world exports: the
role of the electricity sector.
4
Material Economics 2020, Klimatnyttan av svensk export.
3
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1. Genom vilka mekanismer kan svensk export påverka världens
utsläpp? (systemgränser på effektsambandet)
Olika effekter som svensk export bidrar med som kan ingå i beräkningarna är enligt Material Economics, ett konsultföretag specialiserat i hållbarhetsfrågor.5
– produktionseffekten som beror på skillnader i produktionsutsläpp,
dvs. på grund av att Sveriges export har högre eller lägre utsläpp i
produktionsfasen än andra länders produktion,
– effekter i användningsfasen, dvs. att svensk export har högre eller
lägre utsläpp i användningsfasen än andra länders produkter,
– systemeffekter såsom att Sverige tillhandahålla komponenter,
lösningar och kunskaper som medför en bredare teknikspridning
och systemomställning i världen.
Övriga rekyleffekter i andra delar av samhället kan även ingå i beräkningarna enligt Energimyndigheten.6

5
6

Material Economics 2020, Klimatnyttan av svensk export.
Mission Innovation 2019, >1 Gigatonnes of climate innovations from Sweden.
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Figur 9.1
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Olika sätt för svensk export att bidra till att minska de globala
utsläppen

Källa: Material Economics 2020, Klimatnyttan av svensk export.

2. Kan svensk export tränga undan annan produktion, och i så
fall i vilken omfattning? (undanträngningseffekt/additionalitet)
Graden av undanträngningseffekt, dvs. i vilken grad svensk export
tränger undan annan produktion i andra länder, kan vara mellan
noll procent, där all export skapar additionell efterfrågan, och 100 procent, där all export tränger undan annan produktion. De forskare och
konsulter som har beräknat Sveriges exports klimateffekt antar att
svensk export tränger undan annan produktion fullt ut. Detta beror
på att Sveriges export antas vara för liten för att kunna påverka
världsmarknaden, dvs. att svensk export är marginell jämfört med
den globala produktionen och att efterfrågan kan antas vara konstant, utan rekyleffekt. Det saknas i dag ex-poststudier som visar
graden av undanträngning per produkt kopplat till klimat. Några
aspekter som behöver beaktas är följande:
– Eftersom produktionen av el och den tunga industrin ingår under
samma utsläppstak inom EU ETS kan under vissa antaganden
svensk exports klimateffekt vara begränsad av s.k. vattensängs-
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effekten, dvs. att utsläppsminskningar i ett visst land kan kompenseras av utsläppsökningar i ett annat land genom prismekanismer.
Vattensängseffekten begränsas dock sedan 2018 av marknadsstabilitetsreserven och annulleringssystemet, se avsnitt 6.1.6.
– Eftersom elsystemet är sammanlänkat inom EU brukar elexporten
och undanträngningseffekten beräknas baserat på vissa antaganden,
t.ex. att export av el produceras med svensk eller nordisk elmix
och möter en marknad med exportlandets eller EU:s elmix.
– Inom vissa sektorer, t.ex. export av järn och stålprodukter, massapappersprodukter och maskiner, är Sveriges export till EU och
världen inte marginell.
Därmed är det viktigt att närmare analysera undanträngningseffekten per produktgrupp på en finare nivå.
3. Vilka produkter skulle ha sålts om svenska produkter
inte hade exporterats? (referensscenario)
Forskare och konsulter brukar anta att de produkter som trängs
undan har producerats med en genomsnittlig teknik i världen, dvs.
att produkten antas ha samma emissionsfaktor som världens genomsnitt. Exportens klimateffekt har därmed beräknats av forskare och
konsulter som Sveriges exportvärde (i ekonomiska eller fysiska termer) gånger skillnaden i emissionsfaktor mellan Sveriges och världens
utsläppsintensitet, per produkt. Antagande om vilken energimix alternativa produkter har – världens, EUs, exportlandets m.m. – är viktigt.

9.2

Svenska innovationers spridningspotential

Energimyndigheten har, inom ramen för Mission Innovation, tagit
fram en ny metod för att beräkna innovationers spridningseffekt
globalt och därmed innovationers potential att minska de globala
utsläppen före 2030. För att beräkna detta baseras metoden på att
bedöma enskilda innovationer utifrån sex olika kriterier som tillsammans ger upphov till en potential för att minska de globala utsläppen vid uppskalning av innovationen.
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Figur 9.2
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Energimyndighetens metod för att beräkna svenska innovations
potential att minska de globala utsläppen

Källa: Mission Innovation 2019, >1 Gigatonnes of climate innovations from Sweden.

Energimyndigheten har beräknat att 420 svenska innovationer har
potential att bidra till att minska de globala utsläppen med cirka
1 gigaton koldioxid vid implementation av innovationerna i världen.7

9.3

Exportens klimateffekt

Material Economics har utvecklat ett mått som baseras på fysiska
värden (volym eller energianvändning) av export samt olika sektorers direkta energianvändning och tillhörande utsläpp.8 Osäkerheter i detta mått beror på, förutom de antaganden som beskrivs i
detta avsnitt, grunddatats kvalitet. En begränsning är även att utsläppen från export inte beräknas utifrån ett livscykelperspektiv.
7
8

Mission Innovation 2019, >1 Gigatonnes of climate innovations from Sweden.
Material Economics 2020, Klimatnyttan av svensk export.
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Material Economics beräknar att Sveriges tillverkningsindustri
kan ha minskat de globala utsläppen med cirka 37 miljoner ton 2018
genom export, eller 26 miljoner ton om man subtraherar de utsläpp
som tillverkningsindustrin orsakar i Sverige.9 Resultatet av detta
visas i avsnitt 9.6.
Jiborn et al. beräknar att denna effekt kan ha varit mindre, 32 miljoner ton 2014, samt att effekten har minskat sedan år 2008,10 se figur
nedan.
Figur 9.3

Sveriges exports klimateffekt på de globala utsläppen
Att Sveriges klimateffekt är negativ betyder att Sveriges export
bidrar till minskade globala utsläpp enligt forskarnas beräkningar
och antaganden
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Källa: Jiborn et al. 2020, Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions 2000–2014.

9.4

Statistik om exportens klimatpåverkan

Klimatpåverkan från exporterande företag omfattar både utsläpp i
Sverige och i andra länder då Sveriges exporterande företag behöver
importera insatsvaror (exempelvis råvaror, transporttjänster och halvfabrikat) för att kunna producera sina varor och tjänster.

9

Material Economics 2020, Klimatnyttan av svensk export.
Jiborn et al. 2020, Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions
2000–2014.
10
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Enligt SCB:s officiella statistik, vars metod och huvudsakliga resultat beskrivs i kapitel 8, uppgick utsläpp från Sveriges export till cirka
93 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2019, varav 63 procent släpptes
ut i andra länder. Bland de produkter som orsakar de största utsläppen
finns: petroleumprodukter (18 miljoner ton), stål och metall (9 miljoner ton) samt produkter från motorfordonsindustrin (6 miljoner
ton). Utsläppen från exporterande företag minskade med 16 procent
mellan 2008 och 2019, se figuren nedan. Utsläppen i Sverige har
minskat lika snabbt som utsläppen i andra länder. De produkter som
exporteras till andra länder och som har störst andel utsläpp från
import är t.ex. textilier och it (över 90 procent), medan t.ex. maskiner
och motorfordon (80–90 procent från import), produkter från järn
och stål samt skogsindustrin (40–55 procent) och produkter från
energiproduktionen (30 procent) har lägre utsläpp från import. Detta
visar på behovet av att arbeta med värdekedjor (inklusive från import)
för att minska utsläppen från export av olika produkter.
Figur 9.4

Utsläpp av växthusgaser från exporterande företag
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Källa: SCB.

Sverige importerade 293 TWh råolja och petroleumprodukter år 2019
och exporterade 128 TWh petroleumprodukter. Export av petroleumprodukter orsakade utsläpp motsvarande cirka 33 miljoner ton koldioxid 2019 när de förbrändes utomlands, se avsnitt 8.6.1. Detta är en
stor minskning jämfört med 2018 då det importerades 338 TWh och
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exporterades 201 TWh, vilket orsakade 53 miljoner ton koldioxid
utomlands.
Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK)
har fasat ut stöd till kol samt till prospektering och utvinning av olja
och gas, men stöd till kraftverk och raffinaderier som använder
fossila bränslen får fortfarande finansieras under vissa villkor.11

9.5

Teknologijusterade konsumtionsbaserade
utsläpp

Kander et al. har utvecklat ett mått på s.k. teknikjusterade konsumtionsbaserade utsläpp, Technology-adjusted consumption-based
accounting (TCBA), där utgångspunkten är Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp men där exporten beräknas med världens emissionsfaktorer per produktkategori i stället för Sveriges exports emissionsfaktorer. Med andra ord beräknas TCBA som klimatpåverkan från
konsumtion minus exportens klimateffekt, vilket beskrivs i avsnitt 9.3.12 Syftet är att skapa ett mått som visar på den nationella
klimatpolitikens effekt på de globala utsläppen, dvs. där exporten ska
göra mer klimatnytta utomlands än vad import har för klimatpåverkan, på ett sätt som gör att summan av utsläppen för alla länder
ska vara lika med de globala utsläppen.13 Metoden baseras på samma
antaganden som exportens klimateffekt och har även använts för att
analysera frågan om outsourcing,14 se även avsnitt 8.9.3..
Forskare beräknar att Sveriges teknikjusterade konsumtionsbaserade utsläpp av koldioxid var cirka 50 miljoner ton 2014. Detta är lite
lägre än Sveriges produktionsbaserade utsläpp och 40 procent lägre
än Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Sveriges teknikjusterade
konsumtionsbaserade utsläpp beräknas ha minskat med 11 procent
under perioden 2000–2014. Baserat på detta mått skulle länderna i
11

EKN 2021, Hållbarhetspolicy, SEK 2021, Hållbarhetsnoter.
TCBA = produktionsbaserade utsläpp + klimatpåverkan från import – klimatpåverkan från
export med världens emissionsfaktorer per produktkategori = klimatpåverkan från konsumtion
+ klimatpåverkan från export – klimatpåverkan från export med världens emissionsfaktorer per
produktkategori.
13
Kander et al. 2015, National greenhouse-gas accounting for effective climate policy on international trade.
14
Baumert et al. 2017, The technology-adjusted balance of emissions embodied in trade: assessing
global carbon emission displacement from 1995 to 2009; Jiborn et al. 2018, Decoupling or
delusion? Measuring emissions displacement in foreign trade; Jiborn et al. 2020, Consumption
versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions 2000–2014.
12
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EU ha lägre utsläpp än EU:s konsumtionsbaserade utsläpp, medan
Kina, Mexiko och Ryssland skulle ha högre utsläpp. Övriga länder
skulle ha liknande utsläpp.15
Figur 9.5

Sveriges teknikjusterade konsumtionsbaserade utsläpp
av koldioxid
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Källa: Jiborn et al. 2020, Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions 2000–2014.

9.6

Exempel på hur Sveriges export av varor,
tjänster och systemlösningar kan minska
de globala utsläppen

Klimateffekt till följd av skillnader i produktionsmetoder
Både Material Economics och Jiborn et al. uppskattar att el- och
fjärrvärmesystemet, som har näranollutsläpp av växthusgaser, spelar
en stor roll för denna positiva klimateffekt. Detta beror dels på att
Sverige årligen exporterar cirka 30 TWh el, dels på att den exporterande delen av industrin använder stora mängder el och värme.
Den svenska industrin bedöms dessutom vara 15–20 procent effektivare i sina processer än omvärlden, samtidigt som massapappersindustrin har ett högt utnyttjande av restprodukter i integrerade bruk,
vilket också förklarar att den svenska exportens klimateffekt upp15

Jiborn et al. 2020, Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions
2000–2014.

390

SOU 2022:15

Statistik och indikatorer över klimatpåverkan och klimateffekt från export

skattas vara positiv för klimatet. Störst positiv effekt finns enligt beräkningen inom pappers- och massaindustrin, gruv- och stålindustrin16
samt genom direktexport av el.
Figur 9.6

Produktionsutsläpp som kan ha undvikits i andra
länder genom svensk export från tillverkningsindustri

Källa: Material Economics 2020, Klimatnyttan av svensk export.

Svenskt jordbruk producerar enligt IVA livsmedel med en relativt
låg belastning på klimatet jämfört med andra länder. Svensk mjölkproduktion har till exempel 44 procent lägre klimatutsläpp än det
16

Järn- och stålindustrin samt mineralindustrin är industrins största utsläppssektorer enligt
Naturvårdsverkets statistik.
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globala genomsnittet. Utsläppen från svensk produktion av gris- och
kycklingkött är något lägre än medeltalet för EU-27. Vad gäller nötkött och ägg är Sverige bäst i klassen inom EU, och svenska mjölkföretag är näst bäst inom EU på att leverera mjölk med låg klimatpåverkan. Till detta kommer att animalieproduktionens utsläpp
inom EU är lägre än det globala genomsnittet.17
Klimateffekt till följd av skillnader i användningen av produkter
Utöver den klimateffekt som kommer från skillnader i produktionsmetoder har Material Economics gjort några beräkningar för att göra
uppskattningar av delar av den klimateffekt som uppstår vid användningen av svenska produkter.
Material Economics bedömer att många svenska exportprodukter
är högeffektiva i sin klass (t.ex. lastbilar, värmeväxlare, värmepumpar,
kraftteknik), bidrar till materialeffektivitet (t.ex. höghållfast stål), eller
kan ersätta mer fossilintensiva alternativ (t.ex. trävaror). De effektivare
lastbilar som säljs av svenska tillverkare under ett år har till exempel
potential att minska utsläppen med 7–8 miljoner ton koldioxid under
sin livstid jämfört med en genomsnittlig lastbil i världen.
Det höghållfasta stål som svenska producenter exporterar under
ett år kan också bidra till mer än 10 miljoner ton lägre koldioxid jämfört med världens genomsnittliga stål.
Även trävaror som ersätter fossilintensiva material kan minska
utsläppen med 25 miljoner ton koldioxid.
Klimateffekt till följd av systemeffekter från export
Material Economics har även analyserat vissa exempel på hur svenska
produkter kan bidra till systemomställningen mot fossilfrihet.
Till exempel används svenskt stål i en tredjedel av världens vindkraftverk, vakuumteknik från svenska företag används i produktion
av många av världens solceller och Sverige har möjlighet att framställa stora mängder av de metaller och mineral som behövs för elektrifieringen av ekonomin i en klimatomställning.

17

IVA 2019, Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen.
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Den svenska gruvnäringen har ett lägre klimatavtryck än resten
av världen och Sverige skapar med sin export av metaller en betydande
klimatnytta på cirka 5 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.18
Samtidigt återfinns mineralbolag bland de svenska företag som har
störst utsläpp av koldioxid.
Svenska företag exporterar även logistiktjänster som bidrar till att
minska transportbehov världen över. Smart City Sweden arbetar
t.ex. med export av svenska lösningar för smarta och hållbara städer.
Energimyndigheten har t.ex. beräknat att 420 svenska innovationer har potential att bidra med att minska de globala utsläppen
med cirka 1 gigaton koldioxid genom t.ex. teknikspridning.19
Även digitalisering kan, enligt Material Economics, bidra till att
minska de globala utsläppen, till exempel med hjälp av 5g-lösningar,
Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens.

9.7

Exempel på hur Sverige arbetar med initiativ,
påverkan, kapacitetsuppbyggnad och export
av kunskaper och klimatpolicies för att minska
de globala utsläppen

Enligt flera av Miljömålsberedningens experter finns troligtvis den
största klimatnyttan i dynamiska systemeffekter genom att Sverige
ställer om och därmed skaffar sig legitimitet och kunskap för att
kunna snabba på andra länders klimatomställning. Nedan beskrivs
några exempel på detta.
Sverige arbetar t.ex. genom initiativet Carbon Pricing Leadership
Coalition for att andra länder ska implementera ett pris på koldioxid,
genom Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform för att avskaffa subventioner till fossila bränslen och genom Powering Past Coal Alliance
(PPCA) för att främja en avveckling av kolkraft. Se avsnitt 5.13 för en
mer komplett lista av de initiativ som Sverige deltar i.
Sverige arbetar med påverkan inom EU och internationellt för att
bl.a. skärpa andra länders klimatbidrag till Parisavtalet, införa klimatkrav i handelsavtal och skärpa EU:s lagstiftning. Sverige var bl.a.
initiativtagare till s.k. ”The Swedish Proposal” 2018, vilket planeras
bidra med utsläppsminskningar motsvarande cirka 2 miljarder ton kol18
19

Material Economics 2021, Kritiska metaller för klimatomställningen.
Mission Innovation 2019, >1 Gigatonnes of climate innovations from Sweden.

393

Statistik och indikatorer över klimatpåverkan och klimateffekt från export

SOU 2022:15

dioxid 2023.20 Sverige var även 2018 bland de tio första länderna som
krävde att EU skulle ställa om till nettonollutsläpp 2050,21 vilket
antogs i EU:s klimatlag 2020.
Genom att ställa om inhemskt och blir föregångsland kan Sverige
inspirera andra länder som vill ta efter. Sverige antog t.ex. 2017 ett
av världens mest ambitiösa klimatmål i Sveriges klimatlag, och sedan
dess har fler länder antagit ännu mer ambitiösa klimatmål.
Sverige arbetar även för export av erfarenheter med cirkulär
ekonomi och resurseffektiva värdekedjor.22
Den svenska industrin ställer om och världens första fossilfria stål
producerades i Sverige.23 Svensk stålindustri kan både inspirera andra
företag och länder att ställa om sin stålindustri men även exportera
kunskaper: om tekniken bakom framställning av fossilfritt stål
licensieras globalt, kan den till exempel tidigarelägga utsläppsminskningar i storleksordningen 50 miljoner ton koldioxid per år enligt
Material Economics.24 Andra särskilt viktiga exempel på industrier
som ställer om till fossilfrihet visas i figuren nedan. Sverige arbetar även
inom ett antal initiativ, t.ex. Leadership Group for Industry Transition
(LeadIT), New Climate Economy (NCE), Carbon Pricing Leadership
Coalition (CPLC) och Climate and Clean Air Coalition (CCAC),
se avsnitt 5.13 för en mer komplett lista, för att snabba på omställningen i världen.

20

Naturvårdsverket 2021, Engångsänkning av utsläppstaket och skärpning av den linjära
reduktionsfaktorn, NV-00052-20.
21
Joint letter to Commissioner Miguel Arias Cañete on the Climate ambition of the future
EU long-term strategy.
22
Delegationen för cirkulär ekonomi,
https://delegationcirkularekonomi.se/aktuellt/nyhetsarkiv/2021-11-29-branschoverskridandestorsatsning-pa-sparbarhet-for-hallbar-industri, hämtat 2022-01-14.
23
Vattenfall, https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2021/hybritvarldens-forsta-fossilfria-stal-fardigt-for-leverans, hämtat 2021-09-01.
24
Material Economics 2020, Klimatnyttan av svensk export.
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Några exempel på Sveriges industrins klimatomställning

Källa: Fossilfritt Sverige.

9.8

25

Ett scenario för exportens klimateffekt till 2040

Fram till 2040 bedömer Material Economics att Sveriges positiva
nettoeffekt på de globala utsläppen, som beräknas uppgå till 23 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, skulle kunna fördubblas till
52–65 miljoner ton. Beräkningen bygger på att:
– Sveriges territoriella utsläpp minskar till 5–15 miljoner ton.
– Omvärlden ställer om enligt IEA Energy Technology Perspectives
2-gradersscenario.
– Nya exportindustrier inom bl.a. batterier, plastretur, el/vätgas
och fossilfritt järn etablerar sig i Sverige.

25

Fossilfritt Sverige, https://fossilfrittsverige.se/resan/kapitel-4, hämtat 2021-09-01.

395

Statistik och indikatorer över klimatpåverkan och klimateffekt från export

Figur 9.8

Sveriges exports klimateffekt 2018 och 2040, baserat på
olika antaganden om världens och Sveriges klimatomställning

Källa: Material Economics 2020, Klimatnyttan av svensk export.
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9.9

Miljömålsberedningens överväganden och förslag

9.9.1

Det behövs statistik om exportens effekt på de globala
utsläppen

Förslag:
• att Statistiska Centralbyrån SCB, tillsammans med Naturvårdsverket och i dialog med exportaktörerna och akademin,
utvärderar befintliga mått och tar fram ett vidareutvecklat
mått på klimatavtryck av svenska produkter som går till export
jämfört med andra motsvarande produkter, samt tar fram en
metod för att följa upp statistik om exportens effekt på de
globala utsläppen.
• att Statistiska Centralbyrån SCB får i uppgift att årligen följa
upp statistiken om exportens effekt på de globala utsläppen.
Det saknas i dag en sammanställning av klimatavtryck från svenska
produkter som går till export och motsvarande produkters klimatavtryck i omvärlden. Sådan information ska kunna användas för att
skapa en kapplöpning i Sverige och utomlands till lägst klimatavtryck för varje produktkategori.
Alla produkter innebär klimatutsläpp men graden av utsläpp
varierar. Hälften av klimatutsläppen globalt beror på utvinning och
bearbetning av material enligt FN:s resurspanel. En utgångspunkt i
arbetet med exportens klimateffekt är att sträva efter att livscykelutsläpp från export ska minska i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Detta innebär ett strategiskt arbete i näringslivets värdekedjor för
att minska exportens klimatpåverkan, bland annat minskad export av
klimatbelastande produkter.
Olika beräkningar har gjorts av forskare och konsulter för att
följa upp den klimateffekt som den svenska exporten av varor och
tjänster bidrar till utomlands. Dessa beräkningar är förknippade med
ett antal metodologiska val som ännu inte har standardiserats. Dessa
beräkningar belyser dock en viktig aspekt i svensk klimatpolitik:
Sverige går före och ställer om snabbt både för att åstadkomma välfärdsnyttor inhemskt, men även för att visa vägen till andra länder och
bidra till export av produkter, komponenter, lösningar, kunskaper och
tekniklicensiering som har potential att minska de globala utsläppen.
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Arbetet kan främjas med t.ex. riktade insatser för att minska livscykelutsläpp hos Sveriges näringsliv, för att främja klimatsmart
handelspolitik och för att främja export av klimatsmarta produkter,
tjänster och lösningar.
Det saknas i dag en kvantifiering av denna viktiga aspekt för
klimatpolitiken inom ramen för myndigheternas arbete, som underlag till en tydligare inriktning när det gäller att främja den globala
klimatomställningen genom svensk export. Ett första steg är därför
att ta fram ett tillförlitligt mått på exportens klimateffekt. För att
kunna ta fram ett sådant mått behövs en dialog mellan exportaktörerna och akademin då metoder för att ta fram mått på undvikna
utsläpp enligt forskningen kräver en hög grad av dialog och konsensus. Aktörer inom exportindustrin, t.ex. inom Team Sweden
(inklusive ett antal offentliga aktörer och myndigheter) samt akademin ska ingå i en dialog med Statistiska Centralbyrån SCB och Naturvårdsverket för att ta fram denna statistik baserat på SCB:s Miljöräkenskapernas dataunderlag.
Genom att exportens klimateffekt synliggörs kan även mål samt
olika styrmedel och åtgärder som främjar export av klimatsmarta
produkter, tjänster och lösningar följas upp årligen.
9.9.2

Arbetet med scenarier och effektbedömningar
om exportens klimateffekt behöver formaliseras

Förslag:
• att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram en metod för att
beräkna utsläppsscenarier på exportens klimateffekt.
• att Naturvårdsverket regelbundet ska ta fram scenarier över
exportens klimateffekt och ska utveckla metoder för att göra
effektbedömningar på exportens klimateffekt.
Arbetet med att följa upp effekten av befintlig politik på exportens
klimateffekt samt arbetet med att ta fram aktuella scenarier för
exportens klimateffekt har inte etablerats än inom ramen för myndigheternas arbete. Möjligheterna att följa upp utvecklingen mot ett
möjligt mål på exportens klimateffekt behöver förbättras, på liknande
sätt som för de konsumtionsbaserade utsläppen, se avsnitt 8.11.2.
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Arbetet med att ta fram en metod för att beräkna scenarier för
exportens klimateffekt behöver utvecklas inom ramen för myndigheternas arbete och arbetet med att samla in underlag och regelbundet
redovisa dessa scenarier behöver formaliseras. Synergier med den
befintliga framtagningen av scenarier och effektbedömningar för de
territoriella utsläppen, som bl.a. regleras i klimatrapporteringsförordningen, bör utnyttjas. Huvudfokus i detta arbete ska fortsatt vara uppföljningen av de territoriella utsläppen, men underlag om exportens
klimateffekt är ett viktigt komplement för att följa upp exportens
effekt på de globala utsläppen.
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10

Mål för minskad klimatpåverkan
från konsumtion och ökad
klimatnytta från export

Miljömålsberedningens uppdrag har varit att utifrån en bred analys
bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade klimatpåverkande
utsläpp. Miljömålsberedningens utgångspunkt har varit behovet av
att minska Sveriges globala klimatavtryck. Att både konsumtion (inklusive import) och export bör hanteras jämbördigt och att det därmed behövs separata mål dels för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen, dels för att öka exportens klimatnytta samt en ny
strecksats i Generationsmålet för Sveriges globala klimatavtryck.
Miljömålsberedningen föreslår mål inom dessa områden med hjälp
av befintliga data och statistik samt egna beräkningar. Miljömålsberedningen ser fram emot en bred diskussion i samhället och synpunkter från remissinstanser, civilsamhället och näringslivet, om denna
ambition.

10.1

Sveriges territoriella klimatmål är en grundpelare
i Sveriges klimatpolitik och en utgångspunkt för
att kunna minska de globala utsläppen på annat
sätt

Att minska de territoriella växthusgasutsläppen och nå de territoriella klimatmål som riksdagen har beslutat är prioriterat i svensk
klimatpolitik och en utgångspunkt för Miljömålsberedningens överväganden, bedömningar och förslag i detta betänkande.
För att kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan och därmed möjliggöra att Generationsmålet ska kunna nås, behöver de globala utsläppen av växthusgaser
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minska snabbt. I första hand är det önskvärt att alla länder ställer om
sina territoriella utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet, inför ett enhetligt och tillräckligt högt pris på koldioxid och fasar ut fossila subventioner. Dock är inte 1,5-gradersmålet på väg att nås med de styrmedel
och åtgärder som är beslutade.
Utöver att Sverige går före och arbetar för att minska sina territoriella utsläpp (inklusive utsläpp från internationellt flyg och sjöfart),
samtidigt som den svenska konkurrenskraften, miljökvalitetsmålen
och välfärden värnas, ska Sverige ta sitt ansvar och nyttja sin nationella
rådighet för att bidra till att minska de globala utsläppen genom att:
• stärka Sveriges arbete i relevanta internationella sammanhang för
att minska de globala utsläppen i linje med 1,5-gradersmålet,
• stärka Sveriges arbete inom EU för en klimatpolitik i linje med
1,5-gradersmålet,
• bidra till klimatomställning och ambitionshöjning i andra länder
genom bl.a. klimatbiståndet, kunskaper och klimatpolicies,
• minska Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till en klimatmässigt
hållbar nivå,
• arbeta för att öka klimatnyttan från export av klimatsmarta produkter, tjänster och energi,
• utsläppen från offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska
snabbare än utsläppen från samhället i övrigt.

10.2

En ny strecksats i Generationsmålet för Sveriges
globala klimatavtryck

Förslag:
• att riksdagen beslutar om en strecksats till Generationsmålet
om att Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck, vilket uppnås genom:
1. målet att senast 2045 ska Sveriges territoriella utsläpp vara nettonoll.
2. målet att minska Sveriges klimatpåverkan från konsumtion till
en klimatmässigt hållbar nivå.
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3. målet för den svenska exportens klimatnytta.
• De båda målen för konsumtionen respektive exporten ska nås
var för sig.
Generationsmålet visar den samhällsomställning som krävs för att
kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta
till kommande generationer. Generationsmålets sju så kallade strecksatser förtydligar målets innebörd och visar vad miljöpolitiken ska
fokusera på.1
Miljömålsberedningen föreslår en ny strecksats i Generationsmålet för Sveriges globala klimatavtryck som visar på den nationella
klimatpolitikens samlade effekt på de globala utsläppen. Strecksatsen
att Sveriges globala klimatavtryck ska vara negativt senast 2045 nås
genom målen för Sveriges territoriella utsläpp, konsumtionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta.
I vilken utsträckning Sverige minskar sitt globala klimatavtryck
mest effektivt genom förändrad konsumtion (inklusive import) respektive export beror på hur resten av världen ställer om. I det fall
resten av världen inte ställer om tillräckligt snabbt eller ställer om
långsammare än Sverige blir exportens klimatnytta ett viktigt klimatpolitiskt verktyg, och om omvärlden ställer om tillräckligt snabbt
blir exportens klimatnytta tvärtom relativt mindre viktigt.
Målen för konsumtionen respektive exporten är dock skilda åt på
så sätt att båda ska nås var för sig.

10.3

Mål för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion

Förslag:
• att riksdagen beslutar om ett långsiktigt klimatmål för Sveriges
klimatpåverkan från konsumtion – ett mål inom ramen för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan – om att nå nettonoll
utsläpp till 2045.
• att riksdagen beslutar om två målbanor för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion fram till 2045 – inom ramen för
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan – där huvudmål1

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/, hämtat 2022-03-02.
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banan baseras på att Sverige och EU når sina respektive territoriella klimatmål samt att övriga länder ställer om i linje med
sina klimatbidrag (NDC) och långsiktiga klimatstrategier (LTS)
till Parisavtalet. Sverige ska sträva efter en alternativ målbana
för klimatpåverkan från konsumtion som är i linje med IPCC:s
1,5-gradersscenario.
• att internationell klimatnytta kan användas som flexibilitet för
att nå det långsiktiga nettonollmålet för Sveriges klimatpåverkan
från konsumtion. Internationell klimatnytta är negativa utsläpp, verifierade utsläppsminskningar genom investeringar
utomlands eller klimatnytta från export. Den internationella
klimatnyttan ska vara additionell, utan dubbelräkning och beräknas i enlighet med relevanta internationella regelverk.
• att den internationella klimatnyttan som kan tillgodoräknas
till konsumtionsmålet ska täcka gapet mellan huvudmålbanan
och nollutsläpp senast 2045.
Målet för att minska Sveriges klimatpåverkan från konsumtion till
en klimatmässigt hållbar nivå uttrycks i form av en huvudmålbana,
en alternativ målbana och att nå nettonoll senast 2045. Oavsett utfall
kommer Sverige åta sig att ställa om snabbare än världen i övrigt.
Huvudmålbanan baseras på att Sverige och EU ställer om i enlighet med sina territoriella mål, dvs. nettonoll till 2045 respektive 2050
och att övriga länder ställer om i enlighet med de klimatbidrag (NDC)
och långsiktiga klimatplaner (LTS) som de har lämnat till Parisavtalet. Nuvarande förutsättningar ger en huvudmålbana som minskar
med 26 procent 2030, 57 procent 2040 och 66 procent 2045 jämfört
med 2010.2 Att förhålla sig till andra länders klimatlöften ger en signal
om att Sverige arbetar för att de andra länderna ska leverera enligt
sina klimatbidrag och långsiktiga strategier till FN. Utgångspunkten
är även att de verkliga utsläppen kommer att spegla ländernas klimatlöften till Parisavtalet.
Sverige ska sträva efter en alternativ målbana för klimatpåverkan
från konsumtion som är i linje med IPCC:s 1,5-gradersscenario. Nuvarande förutsättningar ger en målbana som innebär att de konsum-

2

Sett per capita innebär det 7,0 ton till 2030, 3,9 ton till 2040 och 3,0 ton till 2045.
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tionsbaserade utsläppen minskar med 47 procent 2030, 69 procent
2040 och 77 procent 2045 jämfört med 2010.3
Det långsiktiga klimatmålet för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion är nettonoll utsläpp 2045. Internationell klimatnytta får
användas för att nå det långsiktiga klimatmålet för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion. Internationell klimatnytta är negativa
utsläpp, verifierade utsläppsminskningar genom investeringar utomlands eller klimatnytta från export. Den internationella klimatnyttan
ska vara additionell, utan dubbelräkning och beräknas i enlighet med
relevanta internationella regelverk.
I figuren nedan visas hur målbanorna för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp kan utryckas i procent jämfört med 2010.
Figur 10.1

Huvudmålbana (i blått), alternativ målbana (i grönt) samt
nettonollmål för 2045 (i gult) för Sveriges konsumtionsbaserade
utsläpp
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Egna beräkningar med hjälp av följande källor:
SCB:s statistik över klimatpåverkan från konsumtion
IPCC AR6:s typscenario för 1,5 grader med lågt överskridande (SSP1 och 1.9 W/m²)
Naturvårdsverkets målscenario över Sveriges territoriella nettoutsläpp
EU-kommissionens målscenario över EU:s territoriella nettoutsläpp
Climate Action Trackers scenario över globala nettoutsläpp i det fall övriga länder når sina respektive
klimatbidrag (NDC) och långsiktiga klimatstrategier (LTS) till Parisavtalet (räknat som genomsnitt av
CAT:s spann för detta scenario).
3

Sett per capita innebär det att de konsumtionsbaserade utsläppen behöver minska till under
5,0 ton senast 2030, under 2,8 ton senast 2040 och under 2,0 ton 2045.
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Mål för Sveriges exports klimatnytta

Förslag:
• att riksdagen beslutar om en målbana för att öka den svenska
exportens klimatnytta – inom ramen för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan – där Sverige och EU når sina respektive territoriella klimatmål samt att övriga länder ställer om i
linje med sina klimatbidrag (NDC) och långsiktiga klimatstrategier (LTS) till Parisavtalet.
• att klimatnyttan från export ska vara större än gapet mellan
huvudmålbanan för klimatpåverkan från konsumtion och nollutsläpp inklusive de internationella klimatinvesteringarna och
negativa utsläpp.
Målet för den svenska exportens klimatnytta uttrycks i form av en
målbana där Sverige och EU når sina respektive territoriella klimatmål till 2045 respektive 2050 samt att övriga länder ställer om i linje
med sina klimatbidrag (NDC) och långsiktiga klimatstrategier (LTS)
till Parisavtalet. Att förhålla sig till andra länders klimatlöften ger en
signal om att Sverige arbetar för att de andra länderna ska leverera
enligt sina klimatbidrag och långsiktiga strategier till FN. Utgångspunkten är att de verkliga utsläppen kommer att spegla ländernas
klimatlöften till Parisavtalet. Nuvarande förutsättningar ger en målbana som beräknas på data över exportens koldioxidnytta från Jiborn
et al.4, och ökar med 47 procent senast 2030, 61 procent senast 2040
och 55 procent senast 2045, jämfört med 2010.

4

Jiborn et al. 2020, Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions
2000–2014.
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Målbana för exportens klimatnytta

Egna beräkningar med hjälp av följande källor:
Jiborn et al. 2020, Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions 2000–2014
Exportens ekonomiska värde antas öka med cirka en procent per år i snitt
IPCC AR6:s typscenario för 1,5 grader med lågt överskridande (SSP1 och 1.9 W/m²)
Naturvårdsverkets målscenario över Sveriges territoriella nettoutsläpp
EU-kommissionens målscenario över EU:s territoriella nettoutsläpp
Climate Action Trackers scenario över globala nettoutsläpp i det fall olika länder når sina respektive
klimatbidrag (NDC) och långsiktiga klimatstrategier (LTS) till Parisavtalet (räknat som genomsnitt av
CAT:s spann för detta scenario)

10.5

Kontinuerlig uppföljning och återkommande
utvärderingar inom ramen för miljömålssystemet
och klimatlagen

Miljömålsberedningen föreslår mål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och för att öka exportens klimatnytta samt en ny
strecksats i Generationsmålet för det globala klimatavtrycket. I detta
betänkande föreslår Miljömålsberedningen även mål för flygets klimatpåverkan, sjöfartens klimatpåverkan och den offentliga upphandlingens klimatpåverkan. För att dessa klimatmål ska kunna nås på ett
kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt behövs ett
långsiktigt, strategiskt, kontinuerligt och samhällsövergripande arbete.
För detta arbete är det avgörande med kontinuerlig uppföljning och
återkommande utvärderingar inte enbart av måluppfyllelse, utan även
av de styrmedel och åtgärder som ska bidra till måluppfyllelsen.
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Miljömålssystemet består inte enbart av mål utan också av en
struktur för en systematisk uppföljning och utvärdering som grund
för ett strategiskt åtgärdsarbete. Det är Naturvårdsverket som till
regeringen redovisar resultatet i förhållande till miljömålen i den
årliga uppföljningen och den fördjupade utvärderingen vart fjärde år.
Naturvårdsverkets uppgift i detta är att varje år redovisa en samlad
beskrivning av det närmast föregående årets resultat med en uppföljning av etappmålen, en redovisning av de åtgärder som vidtagits för
att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och en analys av
utvecklingstrenden i förhållande till miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Vart fjärde år ska Naturvårdsverket därutöver redovisa
en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen
och generationsmålet med en analys av förutsättningarna att nå vart
och ett av miljökvalitetsmålen, och en målövergripande analys av
utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det innebär att de etappmål som Miljömålsberedningen föreslår i detta delbetänkande kommer att följas upp inom ramen för Naturvårdsverkets
uppgift att varje år följa upp samtliga etappmål inom miljömålssystemet.5 En sådan uppföljning är ett viktigt underlag för regeringens
arbete med att genomföra klimatpolitiken och för regeringens resultatredovisning till riksdagen enligt budgetlagens bestämmelser.
För att riksdagen och regeringen ska få ett så allsidigt och rättvisande underlag som möjligt för sin resultatanalys av målen om
konsumtionsbaserade utsläpp, exportens klimatnytta och för sina
beslut om styrmedel och åtgärder räcker det dock inte med en årlig
uppföljning. Det behövs även återkommande utvärderingar. De mål
för att konsumtionens klimatpåverkan och för exportens klimatnytta som föreslås ska komplettera det klimatpolitiska ramverket.
Regeringens arbete med att nå dessa mål föreslås här omfattas av
klimatlagens bestämmelser i 4 § om regeringens årliga klimatredovisning till riksdagen och i 5 § om regeringens klimatpolitiska handlingsplan som ska lämnas till riksdagen vart fjärde år. Det innebär att
resultaten inklusive måluppfyllelsen ska redovisas enligt klimatlagens
bestämmelser. Som en konsekvens av det torde dessa mål även ingå
i Klimatpolitiska rådets uppgift i 2 § i instruktionen att utvärdera och
varje år rapportera hur regeringens politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat, att belysa effekter av
beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett samhällsperspektiv,
5

2 §, p. 4 a) förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.
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att identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs, att
analysera hur målen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, både kortoch långsiktigt samt att utvärdera de underlag och modeller som
regeringen bygger sin politik på. Dessutom torde de föreslagna
målen även ingå i Klimatpolitiska rådets uppgifter i 5 § i samma
instruktion som innehåller bestämmelser om rådets årliga rapportering till regeringen samt rådets bedömning av den klimatpolitiska
handlingsplanen vart fjärde år.6
Ambitionen med de förslag på klimatmål samt styrmedel och
åtgärder som är avsedda att bidra till att dessa mål uppnås är att de
ska vara en inledning – ett avstamp – i ett strategiskt och metodiskt
arbete för att målen ska kunna nås. Med stöd av kontinuerlig uppföljning och återkommande utvärderingar kan riksdagen och regeringen besluta om nya och alternativa styrmedel och åtgärder eller
besluta att avveckla styrmedel och åtgärder allteftersom samhället
och det offentliga ställer om och nya behov uppstår.
Det behövs statistik för uppföljningen av måluppfyllelsen och
gapanalysen av de konsumtionsbaserade utsläppsminskningsmålen
som Miljömålsberedningen föreslår. Statistiken över klimatpåverkan
från konsumtion är tillräckligt tillförlitlig för att kunna användas i
resultatuppföljning av ett mål, men ytterligare utveckling behövs för
att öka kvalitén på denna statistik, t.ex. när det gäller att använda en
internationell databas som grund för att beräkna importens klimatpåverkan eller när det gäller att beräkna negativa utsläpp från konsumtion. SCB behöver ta fram en metod för att följa upp statistik
om exportens effekt på de globala utsläppen och årligen följa upp
denna statistik. Det är viktigt att eftersträva samma kvalitet för statistiken över klimatpåverkan från konsumtion och exportens klimatnytta som för de territoriella utsläppen, t.ex. genom att använda en
internationell databas eller genom att förbättra statistikens detaljnivå så att den mäter de faktiska konsumtionsvalen. Naturvårdsverket behöver även utveckla sitt arbete med att följa upp scenarier
över konsumtionsbaserade utsläpp och exportens klimatnytta samt
ta fram metoder för att göra effektbedömningar av relevanta styrmedel och åtgärder. Miljömålsberedningen har lämnat förslag inom
dessa områden i kapitel 8 och 9.

6

Förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet.
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Kontrollstationer

Förslag:
• att regeringen ska genomföra en kontrollstation 2027 och därefter vart fjärde år för att utvärdera målen om konsumtionsbaserade utsläpp, exportens klimateffekt och det globala klimatavtrycket. Vid behov ska justeringar göras utifrån omvärldens
faktiska omställning, den senaste klimatvetenskapen (IPCC),
de senaste uppdateringarna av ländernas klimatbidrag och långsiktiga klimatstrategier till Parisavtalet (NDC och LTS), förbättringar i konsumtionsbaserad utsläppsstatistik samt utvecklad statistik om exportens klimateffekt.
Regeringen ska genomföra en kontrollstation 2027 och därefter vart
fjärde år för att utvärdera målen om konsumtionsbaserade utsläpp,
exportens klimateffekt och det globala klimatavtrycket, och vid behov
föreslå justeringar av dessa mål till riksdagen utifrån:
• omvärldens faktiska omställning,
• den senaste klimatvetenskapen (IPCC),
• de senaste uppdateringarna av ländernas klimatbidrag och långsiktiga klimatstrategier till Parisavtalet (NDC och LTS),
• förbättringar i konsumtionsbaserad utsläppsstatistik samt utvecklad statistik om exportens klimateffekt.
Kontrollstationer föreslås ha samma regelbundenhet som regeringens
klimatarbete enligt klimatlagen, varför det föreslås genomföras vart
fjärde år.
Ambitionen som framgår i detta betänkande, om exportens klimatnytta, nettonoll för konsumtionsmålet och det negativa globala klimatavtrycket, står däremot fast. Metoden som används för att justera
målen ska vara baserad på den metod som används i detta betänkande
för att beräkna målbanorna. Förslagen om scenariouppdrag i kapitel 8 och 9 är viktiga i det här avseendet. Om IPCC:s utvärderingar
uppdaterar hur de globala utsläppen behöver minska för att nå Parisavtalets temperaturmål eller om länderna skickar uppdaterade klimatlöften till Parisavtalet kan till exempel målen behöva justeras med
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bibehållen ambition. Om statistiken förbättras och påverkar hur ambitionsnivån uttrycks kan även målen behöva justeras för bibehållen
ambition. När statistik och scenarier för exportens klimateffekt har
tagits fram av SCB och Naturvårdsverket, kan ett tydligare mål för
exportens klimatnytta föreslås för beslut av riksdagen.

10.7

Bred parlamentarisk samsyn behövs för den
övergripande inriktningen av klimatpolitiken

Bedömning:
• Miljömålsberedningen uppmanar regeringen att involvera partierna i det fortsatta målarbetet med exempelvis statistik och
metodval innan det samlat läggs fram för riksdagen.
Det finns en bred parlamentarisk samsyn om att Sverige ska vara ledande i klimatomställningen och vara ett föregångsland på klimatområdet. Alla delar av samhället behöver medverka i denna utmaning.
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för breda och uthålliga
insatser från staten, kommuner, regioner, företag, enskilda och civilsamhället behövs tydliga och över tid stabila, långsiktiga mål och en
entydig färdriktning. Tydliga och långsiktiga spelregler för näringslivet och hushållen är en förutsättning för att nödvändiga investeringar i värdekedjor ska komma till stånd. Det är även viktigt att tidigt
vidta åtgärder för att de utsläppsminskningar som är nödvändiga på
lång sikt ska kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.
Det finns enligt Miljömålsberedningen behov av utvecklad statistik för konsumtionens utsläpp och utvärdering och vidareutveckling av befintliga mått samt att ta fram statistik för exportens klimatnytta. När beredningen lämnat ifrån sig betänkandet tar regeringens
arbete vid. I det arbetet är det viktigt att ha en fortsatt dialog med de
partier som står bakom beredningens betänkande, inte minst i frågor
där olika vägval kring metoder och statistik kan göras. Det är viktigt
för att säkra legitimitet och acceptans i riksdagen för de mål som
Miljömålsberedningen förväntar sig att regeringen samlat lägger fram
som förslag i riksdagen. De målsättningar om konsumtion och export
och den strecksats i Generationsmålet om Sveriges globala klimat-
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nytta ska läggas fram som en helhet för att också få stöd i riksdagen
av de partier som står bakom detta betänkande.
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11.1

Klimatpåverkan från flyget

11.1.1

Koldioxidutsläpp och höghöjdseffekter

Flygets klimatpåverkan beror huvudsakligen på utsläppen av koldioxid
vid förbränningen av fossilt flygbränsle.
Flygplan flyger dock ofta på hög höjd där luften är tunnare, vilket
medför ett mindre luftmotstånd och därmed bl.a. lägre bränsleförbrukning. När flygplan flyger på hög höjd, över 8 000 meter, kan det
tillkomma ytterligare s.k. höghöjdseffekter. Höghöjdseffekter är:
• utsläpp av varm vattenånga som tillsammans med sot och andra
partiklar kan bilda långa sträckor av ispartiklar, s.k. kondensstrimmor eller contrails på engelska, som ses som vita streck efter flygplan på himlen och som totalt sett ökar uppvärmningen,
• varaktiga kondensstrimmor som över tid kan spridas ut och omvandlas till höga cirrusmoln som totalt sett ökar uppvärmningen,
• utsläpp av kväveoxider (NOx) som har olika kemiska effekter
och som totalt sett bidrar till en ökad uppvärmning, samt
• utsläpp av vattenånga, sot och sulfat som har olika effekter på
uppvärmningen.1
En vetenskapligt etablerad uppskattning är att den samlade klimatpåverkan från flyget, inklusive höghöjdseffekter, är betydande och
omkring 70 procent högre än klimatpåverkan från endast koldioxidutsläpp sett utifrån ett 100-årsperspektiv. Höghöjdseffekterna är
starka men kortvariga till skillnad från koldioxidutsläpp som stannar
kvar i snitt 100 år i atmosfären. Höghöjdseffekter står för två tredje1

Lee et al 2021, The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000
to 2018.
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delar av flygets nuvarande uppvärmning av atmosfären.2 Uppskattningen är fortfarande osäker men sedan cirka tio år tillbaka finns det
en vetenskaplig samsyn om att höghöjdseffekter totalt sett bidrar till
den globala uppvärmningen och därmed är ett problem som behöver
åtgärdas.3 Observationer under covid-19-pandemin pekar dock på
att klimatpåverkan från kondensstrimmor skulle kunna vara lägre,4
vilket visar på kvarvarande vetenskapliga osäkerheter om magnituden
av dessa effekter.
I vilken utsträckning flygets utsläpp på hög höjd bidrar till att
kondensstrimmor och cirrusmoln bildas, påverkas kraftigt av de
lokala förhållandena i luftrummet. Kondensstrimmor och cirrusmoln
främjas bland annat av en låg temperatur och hög fuktighet enligt
s.k. Schmidt-Appleman-kriterium. När atmosfären är övermättad
med is i s.k. isövermättade områden eller ice-supersaturated regions
(ISSR) på engelska, kan iskristallbildningen vara mångdubbelt större
än vid mera normala förhållanden. Det kan då bildas varaktiga kondensstrimmor som kan spridas ut och omvandlas till höga cirrusmoln som består i några timmar. Klimatpåverkan är större nattetid.
Vid förekomst av molnighet vid högre höjder blir effekten begränsad.
Det finns därför särskilt gynnsamma väderförhållanden för höghöjdseffekter, vilket förklarar att endast cirka 15 procent av den totalt flugna
sträckan globalt sett passerar igenom ISSR.5 Forskare uppskattar även
att endast 2 procent av världens flygresor står för cirka 80 procent av
kondensstrimmorna.6 Propellerplan bidrar inte till höghöjdseffekter
då de inte når upp till över 8 000 meter. Den indirekta klimateffekten
av NOx påverkas även starkt av bakgrundskoncentrationen av ozon.
Dessa särskilda förhållanden på både kondensstrimmor och NOxeffekt innebär att en höghöjdsfaktor på 1,7, dvs. en höjning av klimatpåverkan med 70 procent jämfört med endast koldioxidutsläppen,
inte är tänkt att användas på enskilda flygningar, utan ska ses som
ett genomsnitt.

2

Lee et al. 2021, The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000
to 2018; SWD (2020) 277 final.
3
Lee et al. 2009, Aviation and global climate change in the 21st century.
4
Digby et al. 2021, An Observational Constraint on Aviation-Induced Cirrus from the COVID19-Induced Flight Disruption.
5
Royal Aeronautical Society, https://www.aerosociety.com/news/easy-does-it-for-greenerskies, hämtat 2021-10-19.
6
Teoh et al. 2020, Mitigating the Climate Forcing of Aircraft Contrails by Small-Scale Diversions and Technology Adoption, Environ. Sci. Technol, 2020, 54, 5, 2941–2950.
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Flygbolag använder ofta turbopropplan för Sveriges inrikesresor.
Sådana plan får av säkerhetsskäl normalt inte flyga på högre höjd än
7 500 meter,7 vilket innebär att de inte når upp till de höjder som
krävs för att det ska uppstå höghöjdseffekter. Inte heller jetplan
hinner vanligtvis flyga på hög höjd under någon längre tid vid inrikes
flygresor. Därför är höghöjdseffekter begränsade vid flyg inrikes.
Kunskapen om hur biobränslen kan bidra till en minskning av
höghöjdseffekter är fortfarande osäker, men Biojetutredningen8 och
senare forskningsresultat9 visar på att biojetbränslen skulle kunna
halvera kondensstrimmorna jämfört med fossila jetbränslen eftersom
aromathalten är naturligt lägre i biodrivmedel än i fossilt flygbränsle,
vilket innebär att biobränslen brukar släppa ut mindre sot än fossila
bränslen.10 Även fossila bränslen med lägre aromathalt samt fossilfria
elektrobränslen har potential att minska risken för att bilda varaktiga
kondenstrimmor. NOx-utsläppen skulle dock inte påverkas nämnvärt.
Utöver de direkta utsläppen från flyget, vilka sammanfattas i figuren
nedan, tillkommer utsläpp från flygplanens tillverkning, underhåll
och skrotning, från drivmedlets produktion samt från byggande,
drift, underhåll och reinvesteringar i flygplatser, vilket motsvarar en
extra klimatpåverkan på 24 procent när det gäller bränslet11 samt cirka
2,5 procent när det gäller flygplatsinfrastruktur12.

7

Karyd 2013, Fossilfri flygtrafik? Underlagsrapport till Utredningen om fossiloberoende fordonsflotta, N 2012:05.
8
SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen, s. 105.
9
Burkhardt et al. 2018, Mitigating the contrail cirrus climate impact by reducing aircraft soot
number emissions, Climate and Atmospheric Science (2018) 1:37; Voigt et al. 2021, Cleaner
burning aviation fuels can reduce contrail cloudiness.
10
Burkhardt et al. 2018, Mitigating the contrail cirrus climate impact by reducing aircraft soot
number emissions, Climate and Atmospheric Science (2018) 1:37; Voigt et al. 2021, Cleaner
burning aviation fuels can reduce contrail cloudiness.
11
SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
12
Liljeström 2021, Life cycle assessment of transport systems and transport infrastructure.
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Klimatpåverkan från flyget
Flygets klimatpåverkan orsakas av koldioxidutsläppen samt olika
effekter som övriga utsläpp orsakar på hög höjd

Källa: Lee et al. 2021. 13

11.1.2

Klimatpåverkan från flyget – globalt

Antalet flygpassagerare i världen har ökat exponentiellt under de senaste
50 åren och var 2019 nästan tolv gånger större än 1970. Mellan 2010
och 2019 var ökningen i snitt cirka 6–7 procent per år.14 Av den totala
globala passagerartrafiken med flyg är drygt 60 procent internationell, dvs. passagerartrafik mellan länder. Knappt 40 procent är inrikesflyg.
Tillväxten i antal passagerare har varit högre än energieffektiviseringstakten hos flygplan inklusive förbättringar i beläggningsgraden, vilken totalt sett har legat på cirka 1–2 procent per år. Ännu
13

Lee et al 2021, The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000
to 2018.
14
Trafikanalys, Luftfart 2020, statistik 2021:9.
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används nästan inga fossilfria bränslen i världens flyg. Flygets utsläpp
av koldioxid har därför ökat snabbt, med cirka 5–6 procent per år
mellan 2000 och 2018.15 Globalt stod koldioxidutsläppen från flyget
2019 för cirka en miljard ton koldioxid, vilket motsvarar 2,8 procent av
de globala koldioxidutsläppen. Lägger man till höghöjdseffekterna
står flyget för cirka 4–5 procent av världens klimatpåverkan.16 Flygets
utsläpp har ökat lite snabbare än andra utsläppssektorer, vilket gör
att flyget bidrar till en allt större andel av världens utsläpp.
Drygt 80 procent av utsläppen från den kommersiella flygtrafiken
kan knytas till transport av passagerare, resten till olika typer av godstransporter. Cirka två tredjedelar av flygets utsläpp kommer från
resor över 150 mil.17 Flygutsläppen från bunkring i Europa står för
cirka 20 procent av de globala flygutsläppen.18 De långväga flygresorna
står för den mest betydande delen av koldioxidutsläppen från flyget.
Till exempel stod flygresor på mer än 400 mil för knappt hälften av
koldioxidutsläppen från flyg som startar inom EU.19
Före covid-19-pandemin förutspåddes att den globala flygtrafiken skulle fortsätta växa med cirka 5–6 procent per år framöver och
att koldioxidutsläppen skulle öka med 150 procent 2050 jämfört
med 2020.20 År 2020 minskade dock både antalet flygpassagerare och
flygets utsläpp med cirka 60 procent21 på grund av olika reserestriktioner till följd av covid-19-pandemin. Efter föregående kriser, till
exempel vid terrorattacken 2001 eller finanskrisen 2008–2009, tog
det 2–6 år för flygets utsläpp att återhämta sig.22 Prognoser tyder på
att antalet flygpassagerare inte kommer att återgå till 2019 års nivåer
före 2024 förutsatt en snabb global vaccinering, att restriktionerna
upphävs och att flygbranschen återhämtar sig, men kanske inte före
2027 eller till och med 2029.23
15

Lee et al 2021, The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000
to 2018.
16
Lee et al 2021, The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000
to 2018.
17
Zhang et Rutherford 2019, CO2 emissions from commercial aviation 2018.
18
Lee et al 2021, The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000
to 2018.
19
Eurocontrol 2021, Plane and train: Getting the balance right, Think Paper #11 – 3 June 2021.
20
Icao 2019, https://www.icao.int/environmentalprotection/Pages/ClimateChange_Trends.aspx, hämtat 2021-08-18.
21
Le Quéré, C., Jackson, R.B., Jones, M.W. et al. Temporary reduction in daily global CO2
emissions during the COVID-19 forced confinement. Nat. Clim. Chang. 10, 647–653 (2020).
22
Öko-institutet 2020, Should CORSIA be changed due to the COVID-19 crisis?
23
Iata, Outlook for the global airline industry, April 2021 update; Eurocontrol, Forecast update 2021–2024 – May 2021; CAEP Council – 223rd session May 2021, Update to scenario based
analyses of potential impacts of Covid 19 on Corsia, C-WP/15209.
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Olika möjliga systemgränser för Sveriges
klimatpåverkan från flyget

Ur ett svenskt perspektiv kan flygets klimatpåverkan mätas på flera
sätt. Den internationella rapporteringen till FN24 och EU25 baseras
på bränsle som tankats i Sverige, dvs. den mängd bränsle som luftfartsoperatörerna tankar inom Sveriges gränser och som används till
luftfart, både inrikes och utrikes. Inom luftfartsbranschen ingår regelbunden flygtrafik – linjefart – och chartertrafik (där ingår passagerarflyg för privat- och tjänsteresor samt frakt- och postflyg), taxiflyg
samt övrig flygverksamhet (t.ex. privatflyg, skolflyg, aerial work –
såsom jordbruksflyg, flygfotografering, reklamflyg, skogsbrandsbevakning – samt militär flygverksamhet).
Ett annat sätt att beräkna flygets utsläpp är att utgå från svenska
befolkningens flygresor – dvs. från privat- och tjänsteresor – oavsett
till vilket land, inklusive höghöjdseffekter. I snitt är andelen tjänsteresor 27 procent av utrikesresorna och 50 procent av inrikesresorna.
Tjänsteresornas andel av svenskars resande har minskat över tid. Detta
beror på att tillväxten är större hos privatresor än hos tjänsteresor.26
Det är svårt att skilja ut flygets klimatpåverkan i SCB:s statistik
om klimatpåverkan från konsumtion eftersom privata flygresor ingår i olika konsumtionskategorier såsom flygtjänster, paketresor och
direkta inköp utomlands, medan tjänsteresor, gods och post ingår
som insatser i olika slutprodukters klimatpåverkan (t.ex. banktjänster)
och offentliga resor ingår i den offentliga sektorns klimatpåverkan.
I denna statistik ingår inte höghöjdseffekter i dagsläget.
Oberoende av val av systemgräns kommer även klimatpåverkan
att variera beroende på om utsläppen i tidigare led från t.ex. produktionen och distributionen av bränslet ingår samt om höghöjdseffekten
inkluderas. Av tabellen nedan framgår hur flygets klimatpåverkan ur
ett svenskt perspektiv varierar mellan en halv miljon till cirka nio miljoner ton koldioxidekvivalenter beroende på val av systemgräns.

24
25
26

Decision 24/CP.19.
EU 2018/1999.
SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
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Klimatpåverkan ur ett svenskt perspektiv, beroende av
systemgräns

Systemgräns

Inrikes flyg 2019
Tankat i Sverige 2019
Svenska befolkningens flygresor 2017

Klimatpåverkan 2017 i miljoner ton
koldioxidekvivalenter
CO2 från
CO2 från CO2 från förbränning
förbränning livscykeln med höghöjdseffekter
0,5
0,7
0,6
3,2
4,1
5,4
5,4
6,9
9,2

Källa: Biojetutredningen, SOU 2019:11 s. 97, egen bearbetning för att uppdatera statistiken, för att ändra
höghöjdseffekter från 1,9 till 1,7 för internationellt flyg enligt Lee et al (2021) 27 samt för att lägga till
utsläpp från byggande, drift, underhåll och reinvesteringar i flygplatser i CO2 från livscykeln enligt
Liljeström (2021) 28. Utsläpp från flygplanens tillverkning, underhåll och skrotning samt utsläpp från
flygplatsers energianvändning ingår inte.

Flygets klimatpåverkan i svenskt territorium kan även tolkas som
klimatpåverkan från flygrörelser i svenskt luftrum.29 Antalet rörelser
i svenskt luftrum 2019 var 774 000 men minskade 2020 med 57 procent till 332 000 rörelser på grund av covid-19-pandemin.30
11.1.4

Utsläpp från bunkring i Sverige

Flyget är i dag det vanligaste transportsättet till och från Sverige – i
likhet med andra länder med liknande geografiska förutsättningar.31
Sedan 1970 har antalet passagerare på svenska flygplatser vuxit till
åtta gånger så många och tillväxten i antal passagerare har under de
senaste åren legat på cirka 5 procent per år, se figur 11.2. Utvecklingen ser dock olika ut för inrikes respektive utrikes flyg. Antalet
inrikes resor har planat ut och till och med minskat något sedan 1990,
samtidigt har antalet utrikes resor mer än fördubblats under samma
period.
Antal flygresor minskade både 2018 och 2019, dvs. redan innan
covid-19-pandemin. Minskningen var tydligare för inrikes flyg då
antalet passagerare minskade med 12 procent mellan 2017 och 2019
27

Lee et al 2021, The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000
to 2018.
28
Liljeström 2021, Life cycle assessment of transport systems and transport infrastructure.
29
EU-kommissionen 2020, Methodology for territorialisation of air transport.
30
Luftfartsverket 2021, https://www.lfv.se/nyheter/nyheter-2021/stor-minskning-avflygtrafiken-2020-till-foljd-av-pandemin, hämtat 2021-09-17.
31
Tillväxtverket 2019, Flygets roll för besöksnäring och miljö.
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medan utrikes passagerare minskade med 0,5 procent under samma
period.32 Enligt Swedavia beror minskningen sannolikt på en kombination av ökad klimatmedvetenhet, ökade digitala alternativ, en osäker
konjunktur, en svag svensk krona samt införandet av flygskatt.33 Det
är dock oklart om detta var ett trendbrott jämfört med tidigare tillväxttakter.
Antal flygpassagerare i Sverige har tidigare minskat tillfälligt på
grund av ekonomiska kriser, till exempel vid terrorattacken 2001 och
finanskrisen 2008–2009, men det tog då endast några år för antalet
passagerare att återgå till tidigare nivåer. Covid-19-pandemins effekt
på flygresor är däremot mycket mer markant än tidigare kriser då
antalet flygpassagerare på svenska flygplatser minskade med mer än
70 procent 2020. På grund av en minskad flygkapacitet har flygfraktspriserna ökat kraftigt och järnvägen har därmed framstått som
ett konkurrenskraftigt alternativ trots längre frakttider.34 Under
juli–augusti 2021 var antalet passagerare på Swedavias flygplatser fortfarande 61 procent färre än under juli–augusti 2019.35
Figur 11.2

Antal passagerare på svenska trafikflygplatser 1960–2020,
fördelat mellan inrikes och utrikes trafik
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Källa: Trafikanalys.

32

Swedavia, www.swedavia.se/om-swedavia/statistik, hämtat 2021-10-14.
Swedavia 2019, Års- och hållbarhetsredovisning 2019.
34
Trafikanalys 2021, Transporter och resande i en postpandemisk värld – trender och mottrender, PM 2021:4.
35
Swedavia, Utförlig trafikstatistik – passagerare, https://www.swedavia.se/omswedavia/statistik, hämtat 2021-09-23.
33
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Enligt Naturvårdsverkets officiella statistik uppgick utsläppen från
bunkrat, dvs. tankat, bränsle i Sverige 2019 till 3,2 miljoner ton koldioxid, varav 2,7 miljoner ton från utrikes flyg och 0,5 miljoner ton
från inrikes flyg. Samtidigt som utsläppen från inrikes flyg har minskat
med 30 procent sedan 1990, har utsläppen från utrikes flyg fördubblats, se figur nedan. Enligt Naturvårdsverkets preliminära utsläppsstatistik minskade utsläppen från inrikes respektive utrikes flyg minskat
2020 med 58 procent respektive 65 procent på grund av covid-19pandemin.
Figur 11.3

Utsläpp av växthusgaser från bunkring i Sverige till inrikes och
utrikes flyg 1990–2019 (exkl. höghöjdseffekter) samt preliminär
statistik för 2020
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Källa: Naturvårdsverket.

Utsläppen per passagerarkilometer i svensk utrikes luftfart minskade
från 150 gram koldioxid 1995 till 90 gram koldioxid 2017, vilket motsvarar 153 gram koldioxidekvivalenter när höghöjdseffekterna inkluderas. Minskningarna beror framför allt på teknisk utveckling och
att kabinfaktorn, dvs. att kvoten mellan antal passagerare och flygplanets kapacitet, har förbättrats. 36
36

SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
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Klimatpåverkan från befolkningens flygresor

Forskare vid Chalmers Tekniska Högskola har utvecklat en metod
för att beräkna klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor
fram och tillbaka till slutdestination, inklusive höghöjdseffekter.
Metoden togs fram 201637 och utvecklades 201938. Swedavias resenärsundersökningar med ett begränsat svarsunderlag på vissa resor per
världsdel samt data från Kastrup och Gardemoen har använts för att
beräkna andelen flygpassagerare från och till dessa flygplatser och
som är bosatta i Sverige. För att få med flygets totala klimatpåverkan
har forskarna valt att använda en uppräkningsfaktor av koldioxidutsläppen på 1,9 för internationella flygresor samt 1,3 för inrikes flygresor. Sedan publiceringen av denna metod har dock den vetenskapliga uppskattningen av höghöjdseffekter uppdaterats till 1,7 i stället
för 1,9 i genomsnitt. Denna beräkning förknippas med större osäkerheter än beräkningen som ligger till grund för statistiken om utsläpp
från bunkring.
Klimatpåverkan från den svenska befolkningens internationella
flygresor var cirka 9,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2017, eller
0,9 ton per person. Utrikes flygresor står för 93 procent av denna
klimatpåverkan som sedan 1990 har ökat med 43 procent. Ökningen
var störst under 1990-talet, se figur 11.4. Flygresorna utanför Europa
står för en fjärdedel av antalet flygresor men 60 procent av utsläppen.39

37

Kamb et al. 2016, Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor – Metodutveckling och resultat för 1990–2014.
38
Kamb et Larsson 2018, Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990–2017;
Larsson et al. 2018, Measuring greenhouse gas emissions from international air travel of a country’s
residents methodological development and application for Sweden.
39
Kamb et Larsson 2018, Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990–2017.
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Källa: Kamb et Larsson,40 med uppdatering av höghöjdseffekter utifrån Lee et al 2021. 41

Långväga resande och anledningar till flygresande
På den svenska resemarknaden gjordes det i genomsnitt cirka 25 miljoner långa resor, dvs. resor längre än 150 kilometer per år med flyg,
tåg, buss eller färja under perioden 2011–2016 enligt statistikuttag
från Trafikanalys resvaneundersökning. Fritidsresorna dominerade
med cirka 15,3 miljoner resor jämfört med cirka 5,5 miljoner tjänsteresor. Resterande resor hade andra syften, som serviceresor, inköpsresor etc. De flesta långa resorna gjordes med tåg, 10,9 miljoner, tätt
följda av flygresor, 9,6 miljoner. Reslängden med flyg var dock mycket
längre, vid fritidsresor i genomsnitt 2 830 kilometer jämfört med en
genomsnittlig tågresa som var cirka 390 kilometer. Kvinnor gjorde
genomsnitt något fler långa resor per år än män under 2011–2016.
Det vanligaste färdsättet för kvinnor var tåg medan det för män var
flyg. Gruppen 30–49 år står för det största antalet flygresor och tågresor jämfört med övriga ålderskategorier. Minst antal resor genomfördes av åldersgruppen 65–80 år. Flest bussresor genomfördes av
åldersgruppen 6–29 år, följt av gruppen 65–84 år.42
40

Kamb et Larsson 2018, Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990–2017.
Lee et al 2021, The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000
to 2018.
42
Statistikuttag från Trafikanalys Resvaneundersökning, Regeringen 2021, Promemoria Klimatdeklarationer, www.regeringen.se, hämtat 2022-01-10.
41
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Den svenska befolkningen uppger att sol och värme är den vanligaste aktiviteten som de ägnade sig åt på destinationen. Detta har
uppgetts för över 50 procent av resorna och 67 procent av utsläppen.
Därefter följer matupplevelser, uppleva storstadsmiljöer, besöka släkt
och vänner, uppleva naturen samt titta på kulturevenemang, museer
och utställningar, som samtliga står för 25–45 procent av utsläppen.
Tjänsteresor står för 28 procent av resorna men 18 procent av utsläppen, vilket innebär att tjänsteresor i genomsnitt brukar vara kortare
än privatresor. Två av tre tjänsteresor görs helt eller delvis för ett möte.
11.1.6

Få personer står för större delen av klimatpåverkan
från flyget, både globalt och i Sverige

En liten andel av jordens befolkning står för en stor andel av flygresorna, medan majoriteten av jordens befolkning inte flög alls 2018.43
Den svenska befolkningen flyger i genomsnitt 1,4 gånger per år,
vilket är två gånger mer än 1990 och fem gånger mer än världsgenomsnittet. I snitt flyger svenska befolkningen cirka 5 800 kilometer per år.
Flyget är i dag det vanligaste transportsättet till och från Sverige
– i likhet med andra länder med liknande geografiska förutsättningar.44 Per capita ligger svenskarna på sjunde plats i världen när det
gäller utsläpp från flyget. Sverige utmärker sig även inom EU med
klart störst utsläpp från flyg, 7 ton per person, hos de 10 procent av
befolkningen som flyger mest.45 De 20 procent av befolkningen i
Sverige som flyger mest står därmed för cirka hälften av utsläppen.46
Flygutsläppen från privata resor är ungefär lika stora för män som
för kvinnor men männen står för 77 procent av utsläppen från tjänsteresor. Utöver inkomst och kön spelar utbildningsnivå samt uppdelning mellan stad och land viss roll. Höginkomsttagare, de med lång
utbildning och boende i storstadsregioner står för något större andelar av utsläppen från privatresor. För tjänsteresor står dessa grupper för en ännu större andel av flygutsläppen.47
43

Gössling et Humpe 2020, The global scale, distribution and growth of aviation: Implications
for climate change.
44
Tillväxtverket 2019, Flygets roll för besöksnäring och miljö.
45
Possible 2021, Elite Status – Global inequalities in flying.
46
Naturvårdsverket 2015, Hållbara konsumtionsmönster – Analyser av maten, flyget och den
totala konsumtionens klimatpåverkan i dag och 2050, rapport 6653.
47
Kamb et al. 2020, Flygresorna och klimatet – Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ.
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11.2

Internationella mål, styrmedel och åtgärder

11.2.1

Parisavtalet

Det finns riktlinjer från FN och EU samt metodriktlinjer från IPCC48
som reglerar hur utsläpp från flyget ska rapporteras. Flygets utsläpp
rapporteras i det land där bränslet har bunkrats, dvs. tankats. Utsläpp från internationellt flyg rapporteras enligt dessa riktlinjer vid
sidan om de territoriella utsläppen, som ett s.k. memo-item, dvs. som
extra information. Utsläpp från internationellt flyg inkluderas därmed inte i parternas utsläppstotal, till skillnad från utsläpp från inrikes flyg.
Parterna i Parisavtalet är i princip fria att själva bestämma vilka
utsläpp som omfattas av deras respektive klimatbidrag, så länge dessa
klimatbidrag är ”absoluta utsläppsminskningsmål som gäller hela ekonomin” och inte innebär en sänkning i ambitionen jämfört med tidigare submission. Parterna inkluderar dock framför allt territoriella
utsläpp, inklusive utsläpp från inrikes flyg, i sina klimatbidrag till
Parisavtalet. Det beror bland annat på att de internationella klimatförhandlingarna i första hand har fokuserat på att parterna ska beräkna, rapportera, verifiera och minska sina respektive territoriella utsläpp.
Utsläpp från internationellt flyg nämns inte direkt i Parisavtalet.
Det beror på att utsläpp från internationell luftfart regleras enligt
FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet i första hand av den
internationella flygorganisationen Icao. Parterna skrev dock inte någon
tydlig referens till utsläpp från internationellt flyg och Icao i Parisavtalet, till skillnad från i FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. Det finns därmed inget direkt hinder för parter i Parisavtalet
att inkludera utsläpp från internationell flygfart i sina klimatbidrag
till Parisavtalet.
EU var fram till 2020 den enda part i Parisavtalet som hade inkluderat utsläpp från internationellt flyg i sina klimatbidrag, dock begränsat till flyg med start och landning inom EES. Storbritannien har
beslutat, på uppmaning av det brittiska klimatpolitiska rådet, Climate
Change Committee (CCC), att inkludera utsläpp från bunkring till
utrikes luft- och sjöfart i sitt nationella klimatmål om 78 procents

48

IPCC 2006, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
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minskning av växthusgaser till 2035, men inte i sitt klimatbidrag till
Parisavtalet.49
11.2.2

Chicagokonventionen

Chicagokonventionen som är konventionen om internationell civil
luftfart undertecknades den 7 december 1944 och är grunden för det
internationella samarbetet inom den civila luftfartens område. Konventionen har i dagsläget undertecknats av 193 stater och ratificerades av Sverige 1946. Konventionens främsta syfte är att främja en
säker utveckling av den internationella luftfarten och att den internationella lufttrafiken ska vara möjlig att bedriva under lika förutsättningar, såväl ändamålsenligt som ekonomiskt.
Utifrån Chicagokonventionen uppstod FN-organet International
Civil Aviation Organisation (Icao) med uppgift att utveckla principerna och tekniken för internationell luftfart och främja planläggning
och utveckling av den internationella luftfarten. Chicagokonventionen består av 96 artiklar samt 19 annex som innehåller normer
(standarder) och rekommendationer som de fördragsslutande staterna har förbundit sig att följa.
I artikel 24 a i Chicagokonventionen har staterna enats om att
bränsle som redan finns ombord på ett annat lands flygplan som flyger till eller från avtalsslutande stat eller genom dess luftrum ska
undantas från skatt och andra liknande pålagor (customs or other
duties). För att förstärka principen om icke-beskattning beslutade
Icao om ett antal resolutioner som konsoliderades till en resolution
2000.50 Icao har även utfärdat riktlinjer till den konsoliderade resolutionen. Detta ska dock inte tolkas som ett allmänt förbud mot beskattning av flygbränsle för internationell trafik eller moms.
Av en resolution, som antogs av Icaos råd 1993 framgår däremot
att medlemsländerna inte har rätt att beskatta det flygbränsle som
fyllts på ett plan i internationell trafik. I en särskild bilaga till resolutionen har dock ungefär hälften av medlemmarna i Icao, bl.a. samt-

49

UK enshrines new target in law to slash emissions by 78 % by 2035,
www.gov.uk/government/news/uk-enshrines-new-target-in-law-to-slash-emissions-by-78by-2035, hämtat 2021-04-21.
50
Doc. 8632, Icao’s policies on taxation in the field of international air transport, third edition 2000.

426

SOU 2022:15

Klimatpåverkan från flyget

liga medlemmar i EU, reserverat sig mot denna del av resolutionen,
vilket betyder att de inte omfattas av denna del.51
Det som i stället begränsar Sveriges och övriga EU-länders möjligheter att beskatta flygbränsle är dels EU:s energiskattedirektiv,
dels de hundratals bilaterala s.k. luftfartsavtal som medlemsländerna
enskilt eller gemensamt (via EU) har slutit med resten av världen.
11.2.3

Bilaterala luftfartsavtal

För att bedriva internationella flygtransporter krävs tillstånd eller
medgivande av de stater som berörs av flygningen. För att ge den
internationella regelbundna trafiken (linjefarten) stabila förutsättningar
ingår de flesta stater luftfartsavtal, Aviation Services Agreements
(ASA), med varandra. Vanligast är bilaterala avtal. I avtalen finns bestämmelser om mellan vilka orter som trafiken får bedrivas. Det
finns också bl.a. bestämmelser om vilka eller hur många flygbolag
som kan få tillträde till marknaden, och ibland begränsningar när det
gäller frekvensen och antal flygningar i övrigt.
Luftfartsavtalen är i princip en nationell angelägenhet. Dock finns
det vissa frågor som omfattas av avtalen som det råder EU-kompetens på. Enligt förordningen 847/2004 ska medlemsstaterna när de
förhandlar luftfartsavtal med ett tredje land se till att relevanta standardklausuler omfattas av förhandlingen. Kommissionen har fattat
ett beslut52 om godkännande av dessa standardklausuler. I bilagan till
beslutet framgår att kommissionen inte anser att det är nödvändigt
att fastställa en standardklausul om beskattning av flygbränsle, men
att de medlemsstater som slutit avtal med tredje länder om bestämmelser som innebär att flygbränsle undantas från beskattning bör
sträva efter att stryka eller ändra motsvarande bestämmelser i sina
bilaterala luftfartsavtal i linje med energiskattedirektivet.53 Den överenskomna standardklausulen lyder:
Inget i det här avtalet får hindra [medlemsstatens namn] att på ickediskriminerande basis beskatta eller tull- eller avgiftsbelägga bränsle
51

Nilsson, Larsson et Åkerman 2020, Styrmedel för att begränsa det globala flygets klimatpåverkan – ett svenskt perspektiv.
52
C (2005)943, Commission decision 29/03/2005 on approving the standard clauses for inclusion in bilateral air service agreements between Member States and third countries jointly laid
down by the Commission and the Member States.
53
Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet.
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som tillhandahålls inom landets territorium och som skall användas av
ett luftfartyg eller ett utsett lufttrafikföretag från [namn på tredje land]
som bedriver verksamhet mellan en ort i [medlemsstatens namn] och
en annan ort i [medlemsstatens namn] eller i en annan EG-medlemsstat.

Även om bilaterala luftfartsavtal fortfarande är vanligast, blir multilaterala avtal allt mer förekommande, framför allt vad gäller EU.
I de flesta avtal som EU ingått med länder utanför unionen, ingår
ett förbehåll som tillåter beskattning av flygbränsle som förbrukats
vid flygningar inom EES under vissa förutsättningar. Om t.ex. ett
amerikanskt flygbolag flyger New York–Paris–Stockholm, och
Frankrike och Sverige skulle ha avtalat sinsemellan i enlighet med
artikel 14.2 direktiv 2003/96/EG att skatt får tas ut på flygbränsle för
flygningar mellan Frankrike och Sverige, så gäller det även för det
amerikanska flygbolagets flygning mellan Paris och Stockholm. I praktiken skulle dock USA kunna ensidigt stoppa en sådan lösning då
den gemensamma kommittén som upprättats enligt EU:s luftfartsavtal med USA först måste godkänna avtal som innebär en beskattning av USA-registrerade flygplan.54
I dagsläget finns inga bilaterala avtal mellan länder inom EES om
att beskatta bränsle vid flygningar dem emellan.
11.2.4

Icaos och Iatas klimatmål samt Corsia

Icaos roll och uppdrag beskrivs i avsnitt 5.4. Samtliga medlemsländer
i Icao enades 2010 om en resolution med tre mål för att hantera
flygets klimatpåverkan. Målen handlar om förbättrad bränsleeffektivitet med 2 procent per år, koldioxidneutral tillväxt från 2020 och
en global standard för koldioxidutsläpp från flygplan.
Den 4 oktober 2021 beslutade Iata om ett långsiktigt klimatmål
om att nå nettonoll utsläpp till 2050, vilket anses vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Av detta mål anses 65 procent kunna åstadkommas med hjälp av Sustainable Aviation Fuels (SAFs), dvs. ickefossila drop-in bränslen, medan vätgas kan minska utsläppen med
13 procent och operativa och infrastrukturåtgärder kan minska utsläppen med 3 procent. Resterande utsläpp kan åstadkommas i andra
sektorer med koldioxidinlagring (11 procent) och klimatkompen54

Artikel 11 punkt 6 i Luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och EU och dess medlemsstater.
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sation (8 procent). Flygindustrin uppmanar Icaos medlemsländer att
anta samma ambitionsnivå, att stödja produktionen av SAFs, att
stödja en sammanhängande och samordnad politisk ram som driver
innovation och initiativ, men uppmanar att ”inte förlita sig på kostnadsineffektiva instrument med små eller inga miljöfördelar som
biljett- och koldioxidskatter”.55
Icao beslutade 2013 att utveckla ett globalt marknadsbaserat styrmedel för att reglera det internationella flygets koldioxidutsläpp och
2016 beslutade Icaos generalförsamling att införa det globala marknadsbaserade styrmedlet Corsia, Carbon Offsetting and Reduction
Scheme for International Aviation. Corsia reglerar bara utsläppen av
koldioxid, inte flygets höghöjdseffekter. Icao kan endast reglera flyg
mellan olika länder och Corsia omfattar därför enbart internationellt
flyg. Corsia innebar att det internationella flygets koldioxidutsläpp
tilläts växa fram till 2020. Därefter måste flygbolagen köpa utsläppskrediter och därmed klimatkompensera för de utsläpp som överstiger 2020 års nivå. CAEP beräknar att dessa utsläppskrediter kan
komma att kosta mellan 1,5 och 15 US dollar 2026.56 Flygbolag får
tillgodoräkna sig användningen av drivmedel som uppfyller hållbarhetskriterier, s.k. Sustainability Criteria for Corsia Eligible Fuels, för
att minska sina utsläpp. De drivmedel som tillåts är drivmedel (både
fossila och fossilfria) med minst 10 procent lägre livscykelutsläpp
jämfört med ett referensvärde för fossila bränslen samt biodrivmedel
som inte kommer från mark med högt kolinnehåll. Parallellt pågår
ett arbete med att definiera vilka typer av utsläppsenheter som ska
tillåtas inom ramen för Corsia. Detta är nära förknippat med utvecklingen av regelverket för artikel 6 i Parisavtalet, som ger länderna
möjlighet att samarbeta för att bidra till globalt minskade utsläpp
och höjd klimatambition.
De utsläpp som flygbolagen åläggs att kompensera för baseras inledningsvis på hur utsläppen från det internationella flyget i sin helhet utvecklas. Från och med 2030 kommer flygbolagens åtaganden
att delvis baseras på deras individuella utsläpp.

55

Iata 2021, Resolution on the industry’s commitment to reach net carbon emissions by 2050;
Iata, https://www.iata.org/en/pressroom/2021-releases/2021-10-04-03, hämtat 2021-10-15.
56
Icao, Update to scenario based analyses of potential impacts of Covid19 on Corsia,
https://www.icao.int/environmentalprotection/CORSIA/Documents/CAEP_Update%20COVID19%20impact%20analyses.pdf, hämtat 2021-07-05.
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Corsia inleds med två frivilliga infasningsperioder, en pilotfas
mellan 2021 och 2023 och en första fas mellan 2024 och 2026. Corsia
blir obligatoriskt att delta i från och med 2027. Bland annat Kina,
Indien och Ryssland deltar inte i den frivilliga fasen, men kommer
att omfattas av den obligatoriska fasen fr.o.m. 2027. Det finns inte
några beslut om vad som ska hända med systemet efter 2035.
Av Icaos resolution om införandet av ett globalt marknadsbaserat
klimatstyrmedel följer att Corsia ska vara det enda marknadsbaserade klimatstyrmedlet riktat mot det internationella flygets koldioxidutsläpp för att undvika dubbelreglering och olika nationella
regleringar57 (s.k. ”exklusivitetsregeln”), vilket skulle kunna begränsa
ländernas möjlighet att införa antingen en bränslebeskattning eller
ett utsläppshandelssystem. Denna hållning skärptes i den revision av
resolutionen som antogs vid generalförsamlingen 201958 då det bestämdes att Corsia skulle vara det enda globala marknadsbaserade
styrmedlet som gäller koldioxidutsläpp från internationell luftfart.
Detta gjordes för att undvika ett eventuellt lapptäcke av dubbletter
av nationella eller regionala marknadsbaserade styrmedel (”marketbased measures”). EU-länderna reserverade sig inte mot förslaget men
anser sig fortsatt vara fria att införa andra styrmedel än Corsia.
Anledningen är att denna regel enligt EU ska ses i ljuset av Chicagokonventionen där en av principerna är att varje avtalsslutande stat på
en icke-diskriminerande basis kan tillämpa sina lagar och förordningar
på alla flygplansoperationer inom dess jurisdiktion.
I juni 2020 beslutade Icaos råd att ändra basår från genomsnittet
2019–2020 till 2019 för pilotfasen, med hänvisning till att användningen av genomsnittet av utsläppen 2019–2020 som baslinje fastställdes med data och prognoser som inte kunde förutse exceptionella
omständigheter såsom de som härrör från effekterna av covid-19pandemin.59 Prognoser tyder dock på att flygvolymerna inte kommer att återhämta sig till 2019 års nivåer förrän 2024 och vissa scenarion pekar på en återhämtning först 2029.60 Corsia kommer inte
57

A39-3: Consolidated statement of continuing ICAO policies and practices related to environmental protection – Global Market-based Measure (MBM) scheme.
58
A40-WP/59: Consolidated statement of continuing Icao policies and practices related to
environmental protection – carbon offsetting and reduction scheme for international aviation
(Corsia).
59
Icaos råd 220a session, C-DEC 220/13.
60
Iata, Outlook for the global airline industry, April 2021 update; Eurocontrol, Forecast update 2021–2024 – May 2021; Icao, Update to scenario based analyses of potential impacts of
Covid19 on Corsia, https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/
Documents/CAEP_Update%20COVID-19%20impact%20analyses.pdf, hämtat 2021-07-05.
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ha någon ekonomisk styrverkan förrän det året då utsläppen skulle
kunna överstiga 2019 års nivå igen. Viktigt att påpeka är att detta är
scenarion som just nu är osäkra. Det skulle innebära att flygbolag inte
kommer behöva klimatkompensera för några utsläpp genom Corsia
förrän 2024 och kanske inte förrän 2029, se även figuren nedan. Den
första periodiska översynen av systemet kommer att presenteras vid
Icaos generalförsamling 2022 och kommer med största sannolikhet
att resultera i att generalförsamlingen beslutar om vilket eller vilka år
som baslinjen ska utgå ifrån för de kommande faserna av systemet
samt eventuella justeringar av systemet som bl.a. ska ta hänsyn till
syftet med Parisavtalet, särskilt när det gäller uppfyllandet av temperaturmålen. En fördjupad översyn ska genomföras 2032 för att besluta
om systemet ska läggas ner eller fortsätta med nuvarande eller ändrad
utformning.
Figur 11.5

Iatas prognos över det globala flygets koldioxidutsläpp fram till
2050, Corsias mekanism för klimatkompensation av utsläpp
utöver 2019 års nivå under 2021–2035 samt Iatas mål om att
nå noll nettoutsläpp 2050

Källa: Atag 2020, Waypoint 2050 – second edition: September 2021.

11.2.5

Tekniska standarder på flygplan

År 2017 fastställde Icaos miljökommitté för första gången en internationell standard för nya flygplans bränsleförbrukning. Reglerna är
inte omedelbart bindande för medlemsstaterna, utan är avsedda att
utnyttjas som underlag för nationella regleringar. Kraven är differentierade efter flygplanets högsta tillåtna vikt (MTOW, Maximum
Take-Off Weight), planets golvyta samt modelltyp vilket innebär högre
krav på nyare modeller än på äldre. För helt nya jetflygplansmodeller
med en vikt på över 60 ton samt tyngre propellerplan som svarar för
över 90 procent av utsläppen från internationellt flyg gäller standarden fr.o.m. 2020. För mindre jet- och propellerplan eller utvecklade
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versioner av äldre flygplansmodeller gäller standarden från 2023. Efter
2028 måste alla nya flygplan över 5,7 ton respektive 8,6 ton (beroende på framdrivningssätt) som tas i drift uppfylla standarden. Standarder för NOx-utsläpp finns också, vilket är viktigt för bl.a. höghöjdseffekter. Befintliga flygplan omfattas inte av standarden.
Kraven i Icao-standarden har införts i EU-förordningen 2018/1139
om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet som direkt refererar till reglerna i annex 16, volym III till
Chicagokonventionen, som innehåller CO2-reglerna.
Förordningen innebär att Icao-standarden bestämmer vilka flygplanstyper som tillåts utnyttja flygplatser inom EES. Icao-reglerna
avgör dessutom vilka nya flygplan EES-länderna tillåts registrera
oavsett var i världen dessa plan används eller är baserade.
En detaljgranskning av normerna visar dock att deras teknikdrivande funktion är begränsad. För de allra största jetflygplanen
>350 ton MTOW, motsvarande Boeing 747 eller Airbus 380, måste
snittutsläppet från nya modeller fr.o.m. 2020 vara minst 10 procent
lägre än från de modeller som introducerades 2011–2019. För nya
modeller av jetflygplan med lägre vikt än 350 ton krävs däremot inga
förbättringar.61
11.2.6

Icaos arbete för ett långsiktigt eftersträvansvärt
klimatmål för flyget (LTAG)

I juni 2019 beslutade Icaos råd att fortsätta utforska möjligheten att
ta fram ett långsiktigt eftersträvansvärt klimatmål för flyget (LTAG =
Long-Term Aspirational Goal) som möjligtvis skulle kunna beslutas
i hösten 2022.62 Flygbranschens, dvs. Iatas, nyantagna klimatmål om
att nå nettonollutsläpp till 2050 skulle kunna vara en inriktning för
Icaos, dvs. medlemsstaternas, diskussion om en möjlig klimatambition.

61

Nilsson, Larsson et Åkerman 2020, Styrmedel för att begränsa det globala flygets klimatpåverkan – ett svenskt perspektiv.
62
Icaos råd 40e session, resolution A40-18 – paragraf 9.
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11.3

EU:s mål, styrmedel och åtgärder

11.3.1

EU:s utsläppshandelssystem EU ETS

Klimatpåverkan från flyget

Flygbolag som tankar för luftfart med start och landning inom EES63
ingår sedan 2012 i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS.64 Flygoperatörer som omfattas av EU ETS är skyldiga att övervaka, rapportera och verifiera sina utsläpp av koldioxid.65 Flyget har särskilda
utsläppsrätter (EUAA) som skiljer sig från de som gäller för landbaserade verksamheter.66 Det är tillåtet för flyget att använda utsläppsrätter från andra sektorer för att täcka sina utsläpp och sedan 2021 är
det även tillåtet för landbaserade verksamheter att täcka utsläpp med
flygets utsläppsrätter. I praktiken är detta ingen begränsning eftersom flyget är nettoköpare av utsläppsrätter. År 2020 översteg gratistilldelningen flygets behov av utsläppsrätter för första gången på
grund av följder av covid-19-pandemin.
År 2019 omfattades 68 miljoner ton koldioxid från luftfart av EU
ETS. Varken höghöjdseffekter eller andra växthusgaser än koldioxid
ingår i systemet. Antalet EUAA som utfärdas motsvarar 95 procent
av de historiska utsläppen (snittutsläppen 2004–2006) per år multiplicerat med antalet år som perioden omfattar. Fram till 2023 tilldelas 82 procent av utsläppsrätterna gratis, 3 procent går till en reserv
för nya deltagare och resterande 15 procent auktioneras ut. Eftersom
flyget inom EES i dag är betydligt mer omfattande än de år den
historiska utsläppsnivån baseras på, täckte gratistilldelningen 2019
mindre än halva behovet av utsläppsrätter. Från och med 2021 minskas
antalet EUAA som årligen utfärdas med 2,2 procent av den årliga
tilldelningen 2013–2020, dock utan att fördelningen mellan gratistilldelning/auktionering/speciella reserven påverkas. Effekten av covidkrisen är extra påtaglig för flyget inom EU ETS.
Utsläppshandeln skulle ursprungligen omfatta samtliga utsläpp
från flyg som tankar inom EU, s.k. ”full-scope”. Efter påtryckningar
från omvärlden och Icaos beslut 2013 om att införa ett globalt marknadsbaserat klimatstyrmedel fr.o.m. 2020, blev dock utsläpp från flyg
till och från flygplatser i länder utanför EES undantagna till och med
63

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som omfattar EU-länder, Island, Liechtenstein
och Norge.
64
2008/101/EG.
65
(EU) 2018/2066.
66
Det finns därmed två typer av utsläppsrätter: EUA (European Union Emission Allowances)
och EUAA (European Union Aviation Allowances).
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den 31 december 2023 (s.k. ”stop-the-clock”-undantaget). Detta undantag tillkom 2014 och omfattade då ett undantag till och med 31 december 2016.67 År 2017 förlängdes undantaget till den 31 december
2023.68
År 2017 beslutades även att kommissionen ska rapportera till
Europaparlamentet och rådet om förhandlingarna i Icao samt lämna
en rapport om hur det globala marknadsbaserade styrmedlet kan införlivas i handelsdirektivet. Rapporten ska även bl.a. ta upp systemets
miljönytta, inklusive dess allmänna ambition i förhållande till målen
enligt Parisavtalet. Om det är lämpligt ska kommissionen lämna förslag om att ändra, ta bort, förlänga eller ersätta undantagen för flyg
utanför EES.
Det finns ett antal verksamheter som är undantagna från att ingå
i EU ETS, bl.a. kommersiella flygoperatörer som släpper ut mer än
10 000 ton koldioxid per år och icke-kommersiella flygbolag som
släpper ut mindre än 1 000 ton koldioxid per år. Undantagna är också
flygningar med flygplan med startvikt under 5 700 kilogram, militärt
flyg, flyg enligt visuella flygregler, skolflyg, statsflyg samt brand- och
räddningsflyg. Flyg till EU:s yttersta randområden såsom Kanarieöarna, Azorerna, Madeira eller Guadeloupe är undantagna.
Omkring 70 procent av allt tankat bränsle vid svenska flygplatser
omfattas av EU ETS.
Sedan 1 januari 2020 är EU ETS sammanlänkat med Schweiz ETS
och sedan 1 januari 2021 till Storbritanniens ETS.
Flygets utsläpp omfattas inte av marknadsstabilitetsreserven MSR
vilket innebär att viss vattensängseffekt kan uppstå, dvs. att utsläppsminskningar inom flyget kan leda till ökade utsläpp inom andra sektorer genom bl.a. prismekanismer.

67

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014 om ändring av direktiv 2003/87/EG
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn
till genomförandet senast 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en
global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luft.
68
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2392 om ändring av direktiv 2003/87/EG
för att förlänga nuvarande begränsningar i tillämpningsområdet för luftfartsverksamhet och
förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021.
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11.3.2
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Energiskattedirektivet och flyget

I energiskattedirektivet69 ges ramarna för medlemsstaternas möjligheter att beskatta flygbränsle. Miniminivån för beskattningen av
flygfotogen (dvs. flygbränslen utom flygbensin) ligger på 330 euros
per tusen liter. Enligt artikel 14.1.b i energiskattedirektivet ska dock
medlemsstaterna skattebefria flygbränsle som används för annan luftfart än privat nöjesflyg. Medlemsstaterna har dock möjlighet att beskatta bränsle som används för inrikesflyg samt för privat nöjestrafik. Genom bilaterala avtal kan medlemsstaterna inom EU också
komma överens om att beskatta bränsle som används för flyg inom
och mellan länderna. Energiskattedirektivet tillåter emellertid inte
beskattning av flygbränsle i flygplan som går till tredje land. För andra
bränslen än flygbränslen finns inga begränsningar. Energiskattedirektivet har genomförts i svensk rätt genom lagen om skatt på energi.70
Via avtalet om ECAA (European Common Aviation Area), som
slutits mellan EU, Island och Norge, samt de sex länder på Balkan
som inte är medlemmar i EU, gäller reglerna i energiskattedirektivets
artikel 14 samtliga ECAA-länder.71
Nederländerna och Sverige har tagit upp frågan om en ökad beskattning av flygets utsläpp. I juni 2019 bjöd den nederländska regeringen in till ett möte mellan intresserade regeringar som den 7 november
2019 bl.a. resulterade i en gemensam deklaration av nio finansministrar inom EU (Belgien, Bulgarien, Danmark, Italien, Frankrike,
Luxemburg, Nederländerna, Sverige och Tyskland) med krav på att
kommissionen tar fram förslag som underlättar beskattning av flygbränsle.72
Många andra länder i världen såsom USA, Kanada och Japan beskattar flygbränslen för inrikes resor. Skatten varierar mellan cirka
0,2 kronor per liter i Australien till cirka 7 kronor per liter i Hong
Kong.73

69

EU-direktivet 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av
energiprodukter och elektricitet.
70
Lagen (1994:1776) om skatt på energi.
71
Multilateralt avtal L 285 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum.
72
Joint statement on EU coordination for aviation pricing by the Ministers of Finance
– 7 November 2019.
73
EU-kommissionen 2019, Taxes in the Field of Aviation and their impact.
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Mervärdesskattedirektivet och flyget

EU:s mervärdesskattedirektiv innehåller inget uttryckligt förbud för
medlemsstaterna att ta ut mervärdesskatt (moms) på flygbiljetter,
men däremot är moms på jetbränsle och annan proviantering (mat
som serveras ombord etc.) vid internationellt flyg inte tillåtet. De
flesta medlemsstater i EU, inklusive Sverige, tar ut moms på inrikes
flygbiljetter, men samtliga, även Sverige, hade 2014 valt att undanta
internationellt flyg.74 EU-länderna skiljer sig åt vad beträffar moms
på inrikes flygresor. Som exempel kan nämnas att i Finland tas en
moms på 10 procent ut på inrikes flygresor medan i Tyskland är den
normala momssatsen för inrikes flygresor 19 procent. Däremot har
Tyskland en differentierad momssats beroende på sträcka för markburna transportslag. Lokal kollektivtrafik, där sträckan är kortare än
50 kilometer eller tillryggaläggs inom en och samma kommun, beläggs
med en reducerad momssats på 7 procent (i stället för 19 procent).
Sveriges momssatser beskrivs i avsnitt 11.4.7.
11.3.4

Förnybartdirektivet, hållbarhetskriterier och flyget

I förnybartdirektivet75 finns ett EU-gemensamt mål om att andelen
förnybar energi 2030 är minst 32 procent samt ett krav på medlemsstaterna att säkerställa att andelen förnybar energi i inrikes transporter totalt sett ska uppgå till minst 14 procent 2030, med vissa
bestämda beräkningsmetoder. Sverige beräknas uppfylla dessa krav
med god marginal. Om energi från biodrivmedel och flytande biobränslen ska räknas med i det nationella målet måste de hållbarhetskriterier som regleras i artiklarna 29–31 i förnybartdirektivet vara
uppfyllda. För att uppfylla förnybartdirektivet tillåts att olika sektorer och bränslen multipliceras med olika faktorer. De förnybara
bränslena som används inom flyget tillåts multipliceras med 1,2. EUkommissionen ska besluta om en delegerad akt (enligt artikel 28.5 i
förnybartdirektivet) om hur man ska beräkna utsläppsminskning
från elektrobränslen. Producenter har möjlighet att hävda att de använder egen förnybar el, men annars bedöms det förnybara innehållet
utifrån ländernas elmix under de senaste två åren. Elektrobränslen
74

EU-kommissionen 2014, Study on the economic effects of the current VAT rules for passenger
transport – Final Report, TAXUD/2012/DE/334.
75
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av
energi från förnybara energikällor.
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från fossil industriell koldioxid beskrivs som bränslen från återvunnen
koldioxid. Det är värt att notera att även fossilfria elektrobränslen
som tillverkas från övrig fossilfri el än förnybar el kan användas för
att uppfylla den svenska reduktionsplikten. I förnybartdirektivet anges metoder för att beräkna livscykelutsläppen för biodrivmedel beroende på olika typer av råvara och tillverkningsprocesser.
11.3.5

Statsstödsreglerna och flyget

Möjligheten att nationellt fritt utforma bestämmelser som innebär
att flyget beskattas begränsas av EU-rätten. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget, innehåller
konkurrensregler för att skydda den inre marknaden från snedvridningar av konkurrensen. Bestämmelserna om statligt stöd finns i artiklarna 107–109 i EUF-fördraget. Ett stöd omfattas av statsstödsreglerna
om det uppfyller följande fyra kriterier:
• Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion.
• Stödet finansieras direkt eller indirekt genom offentliga medel.
• Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.
• Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Skattelättnader för en urskiljbar grupp företag har sedan länge ansetts som en sådan åtgärd som omfattas av statsstödsreglerna. Åtgärder som är att anse som statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUFfördraget är som utgångspunkt otillåtna, men kommissionen kan godkänna sådana stöd efter en ingående granskning. Förutsättningarna
för kommissionen att godkänna ett statligt stöd finns framför allt i
artikel 107.2 och 107.3. Kommissionen har även utfärdat en rad meddelanden och riktlinjer för vad den fäster vikt vid i sin bedömning av
anmälda stödåtgärder.
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Kommissionens förslag inom ramen för Fit For 55

Inom ramen för Fit for 5576 har kommissionen föreslagit ett antal
lagstiftningsändringar som kan få stor betydelse för flygets klimatomställning.
Kommissionen föreslog en reform av EU:s utsläppshandelssystem77 som innebär att progressivt fasa ut den fria tilldelningen för
flyget under perioden 2024–2027 samt att flyget inkluderas i kalkylen
för att beräkna antal utsläppsrätter som kan föras in i marknadsstabilitetsreserven (MSR), den s.k. TNAC, vilket innebär att den möjliga
vattensängseffekten som tidigare kunde uppstå åter kan få viss betydelse. Hur stor betydelse vattensängseffekten kan få beror dock på
slutresultatet av förhandlingarna om Fit For 55, den framtida utsläppsutvecklingen samt övriga aspekter som beskrivs i avsnitt 6.1.6.
Flyg till/från s.k. outermost regions såsom Kanarieöarna, Azorerna
och Madeira samt en handfull franska, utomeuropeiska territorier är
i dag undantagna men kommissionen föreslår att detta undantag ska
tas bort, förutom för inrikestrafik, t.ex. Kanarieöarna–spanska fastlandet.
Kommissionen föreslog att energiskattedirektivet ses över78 så att
skatten tas ut per energimängd i stället för volym eller vikt. Kommissionen föreslog även att minimiskatten för flygfotogen inom EU
ska öka linjärt till full beskattningsnivå under perioden 2023–2033,
fram till en nivå på 10,75 euros per gigajoule 2033. Det innebär att
miniskatten för flygfotogen kommer att vara ungefär i nivå med
bensin och diesel men lägre än den svenska energiskatten på bensin
och diesel. Flygfotogen som används för privatflyg och affärsflyg
kommer att omfattas av denna miniminivå fullt ut redan 2023. Medlemsstater tillåts ta ut samma flygbränsleskatt även på flyg med destination utanför EU. Bränsleanvändningen hos renodlat fraktflyg föreslås endast få beskattas vid inrikesflygningar samt om två eller flera
länder inför gemensamt system. Minimiskatterna för hållbara biodrivmedel och el föreslogs vara noll till 2033.

76

Kommissionen, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541,
hämtat 2021-08-18.
77
COM (2021) 551 final.
78
COM (2021)563 final.
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Kommissionens förslag RefuelEU Aviation79 handlar om ett volymkrav, en s.k. kvotplikt, på att blanda in hållbara flygbränslen – sustainable aviation fuels SAF – i reguljärt flygfotogen. Beroende på
idrifttagande av produktionsanläggning är kravet på utsläppsminskning för livscykelutsläpp mellan 50 procent och 65 procent för att
förnybara drivmedel ska kunna räknas som hållbara enligt förnybartdirektivet. För förnybart syntetiskt biojetbränsle föreslås en brytpunkt på 70 procent. Kravet för drivmedelsbolag ligger på 2 procent
SAF 2025, 5 procent 2030, fram till 63 procent 2050, se tabellen nedan.
Mininivåer finns även för syntetiska bränslen. Den svenska reduktionsplikten för flyget är mer ambitiös än EU:s förslag till 2030, men
sätter krav på minskade livscykelsutsläpp i stället för volymen, samt
sträcker sig inte längre än till 2030. Kommissionen föreslog även att
införa ett tankningstvång för flygbolagen på minst 90 procent årligen
för att undvika att flyg i stället bunkrar utomlands där det kan vara
billigare. Kraven föreslås gälla vid alla flygplatser med mer än en miljon passagerare per år, vilket i Sverige 2019 omfattade Kallax, Arlanda,
Bromma, Skavsta, Landvetter och Skurup. Perioden 2025–2029 gäller
kvotplikten den totala mängd flygbränsle som en leverantör säljer
vid samtliga berörda flygplatser inom EU och fr.o.m. 2030 gäller det
försäljningen vid varje enskild flygplats.
Tabell 11.2

EU-kommissionens förslag på kvotplikt i volym RefuelEU
Aviation samt Sveriges reduktionsplikt, uttryckt som
växthusgasreduktion i volym

RefuelEU
Aviation
2025
2030
2035
2040
2045
2050

2%
5%
20 %
32 %
38 %
63 %

Varav Sveriges reduktionsplikt Sveriges reduktionsplikt
”synthetic
(uttryckt som växthus(omvandlat till volym)
SAF”
gasreduktion)
4,5 %
5%
0,7 %
27 %
30 %
5%
8%
11 %
28 %

Källa: COM(2021) 561 final.

79

COM (2021) 561 final, lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila
drivmedel.
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Kommissionen föreslog även en revidering av förordningen om
alternativ bränsleinfrastruktur80 så att medlemsländer ska säkerställa
lämplig laddningsinfrastruktur av förnybar el till flygplan på flygplatser senast 2030 samt att medlemsländerna ska ta fram ett ramverk för bl.a. utvecklingen av infrastruktur för alternativa bränslen
på flygplatser, med särskilt fokus på vätgas och el.
Förnybart bränsle från flyget tillåts fortfarande multipliceras med
1,2.81
Kommissionen föreslog att Corsia ska implementeras endast till
och från EU, dvs. inte för den del av flygets utsläpp som ingår i EU
ETS. Parallellt föreslogs att flyg mellan EES och resten av världen,
som för närvarande fr.o.m. 2023 är tänkt att inkluderas i EU ETS,
undantas permanent.82

11.4

Sveriges nationella mål, styrmedel och åtgärder

11.4.1

Inrikes flyg ingår i Sveriges långsiktiga klimatmål
till 2045

Inrikes luftfart omfattas av etappmålet om nettonollutsläpp 2045,
men inte av målet om minst 70 procent minskade växthusgasutsläpp
från inrikes transporter (exklusive inrikes flyg) till 2030. Etappmålet
om utsläpp från inrikes transporter – exklusive inrikes flyg – ingår
även i de transportpolitiska målen. Varken utsläpp från bunkerbränslen för internationell luftfart, utsläpp från befolkningens flygresor utomlands eller höghöjdseffekter omfattas i dagsläget av något
etappmål.
Det klimatpolitiska mål som återstår för flygets klimatpåverkan
är miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan som av riksdagen
preciserats så att med målet avses att den globala medeltemperaturökningen ska begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och att ansträngningar görs för att hålla ökningen under
1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.83

80

COM (2021)559 final.
COM (2021)557 final.
82
COM (2021)567 final.
83
Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU3, rskr. 2016/17:320.
81
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I delbetänkandet En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige84
konstaterade Miljömålsberedningen 2016 att flygets utsläpp är en
växande andel av de globala utsläppen och förväntas öka kraftigt till
2050 om inga åtgärder vidtas. Miljömålsberedningen var enig om att
ytterligare åtgärder behövs och bedömde att även flyget ska bära
kostnaderna för sina utsläpp och klimatpåverkan, varför utsläpp från
internationellt flyg skyndsamt bör omfattas av internationella överenskommelser. Miljömålsberedningen ansåg att Sverige ska vara pådrivande inom Icao och EU för internationella lösningar men i väntan
på globala överenskommelser bör EU kunna vidta fler åtgärder för
att minska utsläppen från flyg. På sikt bedömde Miljömålsberedningen att Sverige, liksom andra länder, kommer att behöva ta ansvar
för utsläppen från internationellt flyg. Miljömålsberedningen bedömde
samtidigt att de åtgärder och styrmedel som kan användas för att
minska utsläppen från utrikesflyg kan vara: ekonomiska styrmedel
för att prissätta flygets klimatpåverkan, en strategi för hållbara bränslen
inom luftfartsbranschen och investeringar i mer miljöanpassade alternativ till flygresor.85
Biojetutredningen konstaterade 2019 att det saknas tydliga politiska mål om att minska flygets utsläpp som kan bidra till att driva både
politiken och näringslivet i riktning mot ett fossilfritt flyg till 2045.86
11.4.2

Energiskatt och koldioxidskatt

Energiskatten för diesel är 2 478 kronor per m3. Koldioxidskatten
har en generell nivå på cirka 1,20 kronor per kilogram koldioxid 2021,
vilket motsvarar 2 262 kronor per m3 för diesel. Egenskaperna hos
flygfotogen ligger nära egenskaperna hos diesel, t.ex. när det gäller
energiinnehåll per liter och koldioxidutsläpp per liter. Flygfotogen
som används i luftfartyg förutom för privat ändamål, både för inrikes
och utrikes flyg, är undantagen från både energi- och koldioxidskatt.
Bränslen som används av kommersiell sjöfart och bantrafik är likt
flyg generellt sett undantagna från bränsleskatt.87
84

SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, delbetänkande av Miljömålsberedningen.
85
SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, delbetänkande av Miljömålsberedningen.
86
SOU 2019:11 Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
87
Skatteverket, https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/punktskatter/energiskatter
/skattpabransle.4.15532c7b1442f256bae5e56.html, hämtat 2021-12-20.
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Flygskatten

Den 1 april 2018 infördes en flygskatt genom lagen om skatt på flygresor.88 Enligt lagens bestämmelser tillämpas olika skattenivåer beroende på flygresans slutdestination. Skattenivåerna justeras årligen
efter prisutvecklingen och motsvarade 2022:89
• 64 kronor per passagerare för flygresor inom EES,
• 265 kronor för resor utanför Europa med ett avstånd om högst
6 000 kilometer från Arlanda flygplats, och
• 424 kronor för flygresor till annan destination.
Vid en flygning tur och retur inom Sverige tas skatt ut två gånger
men vid en flygning tur och retur till ett annat land inom Europa
eller längre bort tas skatten ut en gång. Med slutdestination avses
den destination som i resedokumentationen anges som flygresans
slutliga mål. Det spelar ingen roll om flyget gör en eller flera mellanlandningar för att nå slutdestinationen under förutsättning att resan
fortsätter med direkt anslutande flygförbindelser. Med direkt anslutande förbindelser avses uppehåll om högst 24 timmar och samma tid
gäller i fråga om transfer. En resa mellan Stockholm och Bangkok
beskattas följaktligen med skattenivån för Thailand oavsett om den
medför en mellanlandning med byte av flyg i Köpenhamn.
Flygskatter fanns i 16 EU-länder samt Storbritannien och Norge
2019, från mycket låga nivåer för inrikes resor till cirka 600 kronor i
Tyskland för långväga flygresor. Den svenska flygskatten låg 2019
ungefär i nivå med snittet hos samtliga länder i EU.90
Skatten tas ut per passagerare/flygstol och kopplas inte uttryckligen till resans koldioxidutsläpp utan till flygets distans. Olika åtgärder såsom ökad energieffektivitet och beläggningsgrad, ökad andel
fossilfria bränslen samt minskade höghöjdseffekter vägs inte in i skattens utformning.

88

Lagen (2017:1200) om skatt på flygresor.
Skatteverket, https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/punktskatter/flygskatt.4.4
1f1c61d16193087d7f1239.html, hämtat 2022-03-15.
90
EU-kommissionen 2019, Taxes in the field of aviation and their impact.
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Reduktionsplikt för flyget

En reduktionsplikt för flygfotogen infördes 1 juli 202191 i linje med
Biojetutredningens förslag om nivåer.92 Reduktionsplikten omfattar
dock inte flygfotogen som används av Försvarsmakten och inte heller
flygbensin.
Syftet med reduktionsplikten för flygfotogen är att minska flygets
klimatpåverkan samt att tillsammans med reduktionsplikten för bensin och diesel, ge en tydlig signal om stabil och ökande efterfrågan
på fossilfria drivmedel som ger förutsättningar för industrin att investera i produktionskapacitet. Reduktionsnivåerna bestämdes till
0,8 procent 2021 och ökar till 27 procent 2030 enligt en kurva som
ökar mest i slutet av perioden, se tabellen nedan. Detta förklaras av
att det finns betydande osäkerheter om utvecklingen av marknaden
för fossilfritt jetbränsle, både vad gäller tillgången över tid och hur
efterfrågan från andra länder kommer att utvecklas.93
Tabell 11.3

Reduktionspliktsnivåer för flyget 2021–2030
År
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Reduktionspliktsnivå
0,8
1,7
2,6
3,5
4,5
7,2
10,8
15,3
20,7
27,0

Källa: Lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen ska minska
växthusgasutsläppen från levererat drivmedel genom inblandning av
förnybara eller andra fossilfria drivmedel. I samband med att reduktionsplikten utvidgades till flyg ändrades formuleringen ”inbland91

Lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel, förordningen (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.
92
SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
93
Prop. 2020/21:135, Reduktionsplikt för flygfotogen, bet. 2020/21:MJU20, rskr. 2020/21:303.
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ning av biodrivmedel” till ”inblandning av förnybara eller andra
fossilfria drivmedel”. Anledningen är att det i dag endast är möjligt
att uppfylla reduktionsplikten med biodrivmedel men längre fram
förväntas det vara möjligt att även uppfylla reduktionsplikten genom
elektrobränslen från förnybar el eller kärnkraftsel.94 Om förnybara
elektrobränslen ska bidra till att uppfylla de mål som finns i det
omarbetade förnybartdirektivet, måste de krav som ställs i direktivet
följas. Det innebär bl.a. att användningen av elektrobränslen ska leda
till minst 70 procent minskning av växthusgasutsläppen i ett livscykelperspektiv jämfört med användning av fossila drivmedel. Andelen förnybar energi i bränslena måste också bestämmas. Kommissionen ska
ta fram metoder i delegerade akter för att beräkna livscykelutsläppen
av växthusgaser och för att bestämma andelen förnybar energi.95
Reduktionsplikten sätter inget tak för användningen av fossila
drivmedel utan innebär ett krav på hur mycket växthusgasutsläppen
ska minska i ett livscykelperspektiv från de drivmedel som används.
Enligt Biojetutredningen96 och senare forskningsresultat97 kan vissa
biodrivmedel även bidra till att minska flygets klimatpåverkan genom
att de s.k. kondensstrimmorna minskar på grund av att aromathalten
är naturligt lägre i biodrivmedel än i fossilt flygbränsle. Möjlighet
finns även att minska förekomsten av kondensstrimmor genom fossila
bränslen med lägre aromathalter eller genom fossilfria elektrobränslen.
Det finns möjlighet att överlåta ett överskott av en utsläppsminskning så att någon annan aktör med reduktionsplikt för flygfotogen
kan tillgodoräkna sig det samt en möjlighet att till viss del spara
överskott till nästa år. En reduktionsavgift på sex kronor infördes
för varje kilogram koldioxidekvivalenter som saknas för att reduktionsplikten för flygfotogen ska uppfyllas. En kontrollstation ska
genomföras 2022.

94

Prop. 2020/21:180, s. 31–34.
Regeringen 2020, Lagrådsremiss, Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019.
96
SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen, s. 105.
97
Burkhardt et al. 2018, Mitigating the contrail cirrus climate impact by reducing aircraft soot
number emissions, Climate and Atmospheric Science (2018) 1:37; Voigt et al. 2021, Cleaner
burning aviation fuels can reduce contrail cloudiness.
95
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Flygplatsernas miljödifferentierade avgifter

För flygplatser med minst fem miljoner passagerare om året finns
EU-rättsliga krav för avgiftsuttag.98 Direktivet har genomförts genom
lagen om flygplatsavgifter.99 I Sverige gäller det Stockholm Arlanda
flygplats och Göteborg Landvetter flygplats som ägs av Swedavia AB,
vilket berör 86 procent av alla passagerare vid svenska flygplatser.
Militärflyg och utländska statsluftfartyg är undantagna från avgifter.
Enligt lagen om flygplatsavgifter ska Swedavia samråda med flygplatsanvändarna om flygplatsavgifterna och kvaliteten på de tjänster
som flygplatsen tillhandahåller minst en gång om året. Enligt förordningen om flygplatsavgifter100 får även Transportstyrelsen meddela
föreskrifter om sådana flygplatsavgifter inför avgiftssamråd mellan
Swedavia och flygbolagen.
Swedavia differentierar avgifterna på samtliga sina flygplatser utifrån
de tjänster som erbjuds och främst utifrån användandet av flygplatserna och flygtrafikledningen. Under 2021 bestod avgifterna för flygbolag av startavgift, avgasavgift, bulleravgift, parkeringsavgift för flygplan och terminaltjänstavgift. En passageraravgift samt ett antal andra
avgifter tas också ut. Passageraravgiften varierar mellan flygplatserna
från 56 kronor till 91 kronor per passagerare (samma för inrikes och
utrikes). För transferpassagerare är avgiften nedsatt med 40 procent.101 Under flera år har avgifterna sänkts och Swedavia bedömde
2019 att de var 20 procent lägre än konkurrerande och jämförbara
flygplatser i Europa.102
För de icke statliga flygplatserna finns inga särskilda regler för
avgifter och de kan tas ut på olika sätt. Ingen av de regionala flygplatserna tillämpar dock differentiering av avgifterna kopplad till
luftutsläpp eller buller. Avgiften för säkerhetskontroller är dock densamma på alla flygplatser eftersom denna avgift regleras i ett gemensamt avgiftsutjämningssystem.
I augusti 2019 fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att differentiera start- och landningsavgifterna vid
svenska flygplatser, i första hand för Swedavias anläggningar, utifrån
flygplanens certifierade koldioxidutsläpp. Ett förslag lämnades till
98

2009/12/EG.
Lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.
100
Förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter.
101
Swedavia AB 2021, Airport charges and conditions of services.
102
Swedavia 2019, Swedavias flygplatsavgifter höjs 2019, https://www.swedavia.se/omswedavia/nyheter/swedavias-flygplatsavgifter-hojs-2019, hämtat 2021-06-23.
99
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regeringen den 31 mars 2020.103 Med utgångspunkt i EU:s regelverk
och Icaos principer och rekommendationer om bl.a. icke-diskriminering har Transportstyrelsen kommit fram till att det förslag som
på lämpligast sätt inordnar sig i den befintliga strukturen för hantering av flygplatsavgifter är att komplettera förordningen om flygplatsavgifter104 och ålägga ledningsenheten för en flygplats att klimatdifferentiera avgifterna i samråd med flygplatsanvändarna. Inledningsvis omfattar förslaget Stockholm Arlanda flygplats och Göteborg
Landvetter flygplats, eftersom det är dessa flygplatser som omfattas
av lagen om flygplatsavgifter.105 Efter utvärdering om avsedd effekt
uppnås kan även fler flygplatser åläggas att inrätta klimatdifferentierande avgifter genom en ändring av lagen om flygplatsavgifter.
Riksdagen har beslutat om en ändring i lagen om flygplatsavgifter
som innebär att regeringen har rätt att meddela föreskrifter om att
flygplatsavgifter ska differentieras av miljöskäl (6 § andra stycket).
Regeringen beslutade den 20 juni 2021 om en ändring i förordningen
om flygplatsavgifter som innebär att start- och landningsavgifter, som
är en form av flygplatsavgifter, ska differentieras i förhållande till
luftfartygs klimatpåverkan (6 §). Förordningen trädde i kraft den
1 augusti 2021 och bestämmelserna om differentierade flygplatsavgifter tillämpas första gången vid beslut om 2022 års avgifter. I januari
2020 redovisade Transportsstyrelsen ett uppdrag om att analysera
och lämna förslag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten, i
syfte att effektivt styra mot minskad miljöpåverkan och effektivare
kapacitetsutnyttjande. Transportsstyrelsen bedömer att trängselavgifter inom luftfarten för att minska miljöpåverkan kan vara en god
intention, men det är svårt att påvisa en tydlig effekt.106
Den 29 oktober 2021 tog Swedavia beslut, till följd av ändringarna
i lagen (2011:866) och förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter, att införa en koldioxidavgift (CO2 emission charge) för start och
landning på Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter. Avgiften
utformas som en koldioxiddifferentierad bonus-malusavgift för att
ge incitament till flygbolag att ställa om genom att använda effektivare flygplan eller förnybara bränslen.107
103

Transportsstyrelsen 2019, Redovisning regeringsuppdrag I2019/02304/TM – Författningsförslag om miljöstyrande start- och landningsavgifter. TSL 2019-6058.
104
Förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter.
105
Lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.
106
Transportsstyrelsen 2022, Trängselavgifter inom den svenska luftfarten – Slutredovisning
av ett regeringsuppdrag, TSS 2021-9269.
107
Swedavia, Swedavia’s CO2 emission charge 2022.
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Reglering av luftrum och flygledningstjänster

Internationell och EU-reglering
Enligt Chicagokonventionens108 artikel 1 har varje land full och exklusiv suveränitet över luftrummet över sitt territorium. Enligt artikel 37 ska Icao ge ut internationella standarder och rekommendationer, s.k. SERA (Standardised European Rules of the Air), för regler
för luftrum och flygtrafiktjänster.109 Medlemsstater får anta ytterligare bestämmelser men ska följa vissa procedurer som fastställs i
artikel 38. EU har omvandlat Icaos standarder och rekommendationer i EU-rätt.110 En av dessa standarder, SERA.8015 som har implementerats i EU-rätt, reglerar t.ex. att s.k. klareringar, dvs. tillstånd
för flygtrafikledningstjänster att framföra ett luftfartyg när det gäller
t.ex. flyghöjd, flygväg och flygfart, endast ska grundas på kravet att
utöva flygkontrolltjänst, dvs. i syfte att:
• förebygga kollisioner mellan luftfartyg och mellan luftfartyg och
ett hinder inom manöverområdet, samt
• främja och bibehålla ett välordnat flygtrafikflöde.
European Union Aviation Safety Agency (EASA), EU:s byrå för
luftfartssäkerhet, fungerar som en paraplyorganisation för alla EUländers luftfartsmyndigheter. EASA är av EU bemyndigat att utveckla
förslag till förordningar som sedan antas av EU. Arbetet bedrivs i ett
omfattande samarbete mellan medlemsstaternas luftfartsmyndigheter,
t.ex. Transportstyrelsen, samt med flygindustrin. EASA har bl.a. ansvaret för att typcertifiera alla typer av luftfartyg utom de allra minsta,
samt för att godkänna företag i tredjeland som ansöker om ett luftfartstillstånd giltigt inom EU.
År 2004 infördes s.k. Single European Sky (SES) för att effektivisera flygtrafikledningen och likställa leverantörer av tjänster till
luftfarten.111 År 2009 utökades arbetet genom SES II då man fr.o.m.
2012 införde prestationsplaner, inklusive indikatorer och målvärden
inom säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och kapacitet inom flyg-

108

Convention on internationational civil aviation done at Chicago on the 7th of December 1944.
T.ex. Icao 2016, Doc 4444 Procedures for air navigation services – Air traffic management.
110
(EU) 923/2012.
111
(EG) 549-552/2004.
109
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trafiktjänsten i EU.112 Samtliga EU-länder ska därmed ta fram prestationsplaner för flygtrafiktjänster. Planerna omfattar också s.k. enhetsavgifter som luftrumsanvändarna kommer att betala för flygningar
inom aktuell stats luftrum. Planerna upprättas på fem år. Nuvarande
s.k. referensperiod omfattar 2020–2024. Vissa undantag tillåts 2020–
2021 på grund av covid-19-pandemin.113
Krav på att bilda funktionella luftblock mellan medlemsländerna
introducerades i SES II. Inom Eurocontrol som är en mellanstatlig
organisation som bildades för att effektivisera den europeiska flygtrafikledningen med bibehållen flygsäkerhet, bildades även i och med
SES II s.k. Network Manager (NM). NM är den centrala funktionen
för samordningen och planeringen av bl.a. flygrumsdesign och flygtrafikledningssystem inom EU.114 NM fokuserar på prestanda för
det europeiska nätverket och ser till att flygen når sin destination
säkert, i tid, med minsta möjliga påverkan på miljön och på ett kostnadseffektivt sätt. EU har utsett Eurocontrol att vara Network Manager
för Europa under perioden 2019–2029. Det gemensamma bolaget
SESAR (Single European Sky ATM Research) ansvarar för den tekniska utvecklingen av det europeiska gemensamma luftrummet.
Ytterligare en revidering av SES föreslogs av kommissionen 2013
men har ännu inte beslutats. År 2020 lämnade kommissionen ett
nytt förslag som innebär en sammanläggning av de gällande fyra rättsakterna och ändringar som syftar till att effektivisera utförandet av
flygtrafikledningen inom unionen.115
Allt luftrum runt jorden är indelat i flyginformationsregioner
(FIR), exempelvis Sweden FIR som är ett nationellt ansvar som bland
annat omfattar reglering och harmonisering för att uppfylla internationella överenskommelser och krav.
Luftrummet indelas i kontrollerad och okontrollerad luft:
• I det kontrollerade luftrummet finns en flygtrafikledning som kommunicerar med piloten och leder flygtrafiken. Området närmast
flygplatsen, som syftar till att skydda flygtrafik under start- och
landningsfas, kallas för kontrollzon (CTR). Kontrollzonen är relativt liten och sträcker sig från marken upp till cirka 450 meters höjd.
Kontrollzonen är närmast att betrakta som ett ”skyddsområde”
112

De fyra förordningarna som antogs 2004 (SES I-paketet) reviderades och utvidgades 2009
med förordningen (EC) 1070/2009.
113
(EU) 2020/1627.
114
(EU) 677/2011.
115
COM (2020) 577, COM (2020) 579.
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för flygplatsen som i möjligaste mån ska vara fritt från hinder.
Dessutom är all luft i Sweden FIR mellan cirka 3 000 meter och
20 000 meter kontrollerad.
• I det okontrollerade luftrummet, s.k. trafikinformationszon (TIZ),
är det piloten som ansvarar för att undvika kollision men flygtrafiktjänsten kan bistå med information.
I Sverige är luftrummet och flygtrafikledningstjänsterna reglerade
genom luftfartslagen (2010:500), luftfartsförordningen (2010:770)
och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS), både för militär och civil
luftfart. Transportstyrelsen är nationell tillsynsmyndighet. Transportstyrelsen har i enlighet med luftfartsförordningen rätt att utfärda föreskrifter för:
• flygtrafiktjänst i samråd med Försvarsmakten,
• flygvädertjänst i samråd med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), och
• flygräddningstjänst efter samråd med Sjöfartsverket.
Danmark och Sverige har skapat ett gemensamt luftrum DK/SE FAB
och svenska Luftfartsverket (LFV) och danska Naviair har aviserat
ingå i ett samarbetsavtal i stället för att som tidigare ingå i ett gemensamt bolag.116 Transportstyrelsen och den danska luftfartsmyndigheten samarbetar med att ta fram prestationsplaner för det dansksvenska funktionella luftrumsblocket. Samarbete finns även mellan
detta luftrumsblock och angränsande luftrumsblock som samlar
Estland, Finland, Lettland och Norge. Transportstyrelsen ger även
ut föreskrifter och policies för luftrummets utformning och användning och svarar för formell samverkan med Försvarsmakten. Av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård kan Transportstyrelsen besluta om
inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallade restriktionsområden (R-områden).

116

Transportstyrelsen https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanstoch-luftrum/Luftrum/Gemensamt-dansk-svenskt-luftrumsblock, hämtat 2021-06-16.
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EU fastställer prestationsplanerna som ligger till grund för de
avgifter som flygbolagen ska betala för utförda flygtrafikledningstjänster.117 Formellt beslut om avgifterna fattas av Eurocontrol. Den
svenska undervägsavgiften (en route) tas ut för flygplan över 2 000 kilogram som flyger i luftrum där Sverige bedriver flygtrafiktjänst. Till
exempel kom cirka 65 procent av Luftfartsverkets intäkter 2020 från
undervägsavgifter. Transportstyrelsens andel av avgiften är cirka
10 procent och ska täcka Transportstyrelsens kostnader för tillsyn
av flygtrafiktjänst i svenskt luftrum samt den medlemsavgift som
Sverige betalar för medlemskapet i Eurocontrol. Resterande del av
avgiften täcker kostnader för leverantörer av flygtrafikledningstjänst, kommunikations-, navigations- och övervakningstjänst, flygräddningstjänst, flygvädertjänst och flygbriefingtjänst samt Sjöfartsverkets kostnader för flygräddning.118
11.4.7

Mervärdesskattelagen och flyget

Enligt mervärdesskattelagen119 beskattas inrikes persontransporter
men inte persontransporter som till någon del genomförs i ett annat
land.120 Moms om 6 procent läggs på samtliga transportslag, dvs. på
biljettpriset för inrikes flyg, taxiresor, bussresor och tågresor. Biljettpriset för utrikes flyg är undantaget från moms på samma sätt som
övriga färdmedel. Övriga färdmedel betalar 25 procent moms på bensin och diesel medan flygfotogen är undantagen.
När momsen på inrikes persontransporter sänktes 2001 var motivet
att kompensera kollektivtrafiken och annan yrkesmässig trafik för
en samtidig höjning av dieselskatten. Flyget påverkades inte av den
höjda dieselskatten, men fick ändå ta del av den sänkta momsen.121
De flesta europeiska länder belägger flygresor med moms från
6 procent till 27 procent.122
Även om syftet med moms inte är att minska klimatpåverkan,
påverkar skillnader i momssatser den relativa efterfrågan på varor och
tjänster på grund av olika aktörers priselasticiteter. I och med att
117
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momsen på inrikes transporter är 6 procent medan momsen på internationella transporter, inklusive flyg, och flygbränslen är noll procent,
så konsumeras en större volym transporter, inklusive flygresor, och
flygbränslen än om momsen varit högre.123
11.4.8

Allmän trafikplikt och upphandling av flygtrafik

Möjligheten för en medlemsstat att upphandla regelbunden flygtrafik
regleras av EU:s lufttrafikförordning.
Enligt sin instruktion ska Trafikverket ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där
det saknas förutsättningar för kommersiell drift.124 Beslutet grundar
sig på infrastrukturpropositionen Framtidens resor och transporter,125
i vilken regeringen 2008 bedömde att staten ska ansvara för tio statliga flygplatser medan länen eller regionerna ska ges förutsättningar
att ta större ansvar för de flygplatser som inte ingår i de tio utpekade
statliga. Regeringen bestämde då att de regionala infrastrukturplanerna, som regionerna hanterar, skulle kunna omfatta driftbidrag till
icke statliga flygplatser.
Trafikverket beslutar om allmän trafikplikt för flygplatser där det
behövs flygtrafik för att uppnå en grundläggande tillgänglighet för
berörd kommun. Allmän trafikplikt anger minimikrav för den trafik
som ska bedrivas på linjen beträffande antal turer, tidtabellramar, biljettpriser och kapacitet. Om inget lufttrafikföretag avser att bedriva
kommersiell flygtrafik på en flygsträcka i enlighet med allmän trafikplikt kan Trafikverket upphandla och avtala om flygtrafik på sträckan
enligt trafikpliktens innehåll.
Det totala bidraget som Trafikverket betalar ut uppgår till cirka
103 miljoner kronor per år, varav cirka 68 miljoner kronor går till de
flygplatser som har trafik under allmän trafikplikt och övriga cirka
35 miljoner kronor fördelas via de regionala infrastrukturplanerna.
Aktuella trafikavtal gäller från 2019 fram till oktober 2023.126 Regeringen beslutade under covid-19-pandemin att temporärt införa all-
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Åkerman et al. 2016, Svenska handlingsalternativ för att minska flygets klimatpåverkan.
Förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.
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män trafikplikt på åtta flyglinjer och uppdra åt Trafikverket att upphandla flygtrafik t.o.m. den 31 december 2021.127
År 2020 bedömde Trafikverket i ett regeringsuppdrag att det i dagsläget råder stor osäkerhet om dagens EU-lufttrafikförordning128 ger
utrymme för att ställa krav på att trafiken bedrivs fossilfritt, såsom
med bioflygbränsle eller elflyg. Förordningen är föremål för en större
revidering där kommissionen bland annat siktar på en ”greening” av
förordningen, dvs. att anpassa den till mål och ambitioner i den europeiska gröna given.129
11.4.9

Offentligt stöd till svenska flygplatser

År 2017 godkände EU-kommissionen regeringens investeringsstöd
på 250 miljoner kronor till byggandet av en ny landningsbana på
Scandinavian Mountains Airport (Sälen Trysil flygplats) i Sälen.130
Till skillnad från investeringar i väg- och tåginfrastruktur, som
enligt huvudregeln finansieras genom anslag,131 finansierar flyget i
huvudsak sin egen infrastruktur. I dag ägs 26 av Sveriges 40 flygplatser av kommuner, regioner och kommunala bolag. Swedavia kan
stödja enskilda flygplatser inom bolaget genom korssubventioner
från Arlanda flygplats och Landvetter flygplats som går med vinst,
men kommunala flygplatser har inte denna möjlighet. Enligt Trafikanalys varierar lönsamheten kraftigt mellan flygplatserna.132 Trafikanalys förklarar att det finns en ekonomisk obalans inom flygplatssystemet som innebär att de stora flygplatserna går med vinst och
övriga med förlust. Svenska regionala flygplatser (SRF) presenterade
2018 en rapport som visade på att deras medlemmar hade ett årligt
underskott för flygplatsverksamheten på uppemot 560 miljoner kronor.133 Kommunala flygplatser får därmed enligt Trafikanalys kommunala stöd i form av kommunala driftstöd (cirka 240 miljoner kronor
årligen), statliga driftstöd (cirka 100 miljoner kronor) samt trafikavtal
dvs. upphandling av flygtrafik (cirka 90 miljoner kronor). På senare
år har även ett extra tillskott på 50 miljoner kronor tillkommit som
127
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bland annat ska kompensera för förluster av flygskatten på icke statliga flygplatser i Norrland.
Regionala flygplatser har en positiv påverkan på en stads tillväxt
och utveckling, samt bidrar till tillväxt av arbetstillfällen.134 Trafikanalys har identifierat att ett minskat befolkningsantal, en åldrande
befolkning samt förbättrad teknik för distansmöten förklarade dessa
flygplatsers ansträngda ekonomi. Trafikanalys bedömer att covid-19pandemin gör att vissa regionala flygplatser kan behöva stänga ner helt
de kommande två till fem åren, då det blir för kostsamt att bedriva
verksamheten.135
11.4.10 Miljöledning i staten
Enligt förordningen om miljöledning i staten ska 187 statliga myndigheter ha ett miljöledningssystem och certifiera sig enligt ISO 14001.136
Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan som verksamhetens interna och externa verksamhet kan ge upphov till är
utredd (miljöutredning). Genom detta arbete stävar myndigheter
mot minskad klimatpåverkan bland annat från tjänsteresor och egna
transporter. Myndigheterna rapporterade 2019 utsläpp motsvarande
365 000 ton koldioxid. Alla myndigheter, utom tre, har redovisat
mål för direkt miljöpåverkan. Vanligast är mål om att sänka koldioxidutsläppen från tjänsteresor. Närmare 80 procent av myndigheterna
har redovisat mål för indirekt miljöpåverkan. Omkring en fjärdedel
av dessa myndigheter har redovisat mål för miljökrav i upphandling
under indirekt miljöpåverkan.137
I Naturvårdsverkets redovisning av myndigheternas miljöledningsarbete 2018 rapporterade tio myndigheter att de hade infört klimatkompensation, medan ytterligare en hade infört det på prov och fyra
myndigheter hade planerat att införa det. Uppgiften ingår inte specifikt i myndigheternas redovisning av sitt miljöledningsarbete vilket
innebär att det kan vara fler som har infört eller planerar att införa
klimatkompensation. Regeringskansliet klimatkompenserar för de
flygresor som bokas via Regeringskansliets resebyrå, eller företas med
134
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statsflyget, och som genomförs utanför EU:s utsläppshandelssystem
(EU ETS).138
Miljömålsrådet har lämnat ett förslag till regeringen om att ett
etappmål för statliga myndigheter bör införas för att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med minst 50 procent till 2030
jämfört med 2019 och att initiera ett beställarnätverk för tjänsteresor
så att offentliga beställare kan driva utveckling och skapa efterfrågan
på lösningar som minskar utsläppen från resor.139
Den 17 december 2021 gav regeringen i uppdrag till fler myndigheter att fortsatt arbeta för klimatsmarta alternativ till resande.140
11.4.11 Upphandling av nattåg till Europa
I juli 2019 fick Trafikverket, i enlighet med klimathandlingsplanen, i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg med
dagliga avgångar till flera europeiska städer.141 Trafikverket slutredovisade uppdraget i april 2020.142 Trafikverket bedömde att det inte
finns förutsättningar att upphandla nattågstrafik genom Tyskland.
Det genomförs cirka 12 miljoner flygresor per år till delar av Europa
som skulle vara möjliga att nå med nattåg inom 24 timmar och Trafikverket bedömde att två nattåg som går hela året med en attraktiv tidtabell skulle kunna locka cirka 350 000 årsresenärer på relativt kort sikt.
I juli 2020 gav regeringen därför Trafikverket i uppdrag143 att upphandla nattågstrafik till gränsen mellan Danmark och Tyskland, med
start senast den 1 augusti 2022. Ambitionen var att upprätta nattågstrafik mellan Malmö–Bryssel och Stockholm–Hamburg. Trafiken
skulle pågå under högst fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. I augusti 2021 fattade Trafikverket beslut att tilldela SJ
trafiken från Stockholm till Hamburg. Det kommer att finnas en
resmöjlighet per dygn i vardera riktningen och hela resan kommer
gå att boka på SJ:s websida. Restiden är cirka 12–13 timmar beroende
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på riktning.144 Tåget kommer att köra under lågsäsong, cirka åtta månader per år, i minst fyra år, med minst 35 000 sittplatser och minst
80 000 bäddar i ligg- och sovvagnar per år.145 Detta är nästan lika
mycket som de cirka 200 000 passagerare som 2019 flög sträckan
Stockholm–Hamburg.146 Under högsäsongen bedriver Snälltåget på
kommersiell basis nattågstrafik mellan Stockholm och Berlin via
Malmö.147 Den andra sträckningen från Malmö har inte tilldelats då
det inte kommit in några anbud.148
I ett underlag till regeringen har Trafikverket analyserat olika tekniska hinder såsom kompatibilitet av elsystem, lastprofil på vagnar,
signalsäkerhetssystem och ombordspersonalens språk. Att olika tågbolag inom EU delar tåginformation med varandra kan även underlätta etableringen av nattåg till kontinenten.149
11.4.12 Regeringens avisering om att tillåta
flygbränslebeskattning för att ersätta flygskatten
I klimathandlingsplanen anfördes att Sverige även fortsättningsvis
bör ta en ledande internationell roll, både globalt och på EU-nivå,
för att det ska bli möjligt att beskatta fossilt flygbränsle i yrkesmässig luftfart. På global nivå bör Sverige, enligt regeringen, verka
för att de till Chicagokonventionen anknutna policyer som anger att
flygbränsle inte ska beskattas, ändras.
På EU-nivå bör Sverige enligt regeringens klimathandlingsplan
verka för att energiskattedirektivet ändras så att beskattning av fossilt
flygbränsle inom EU blir tillåten. På kort sikt bör Sverige verka för
att sådan flygbränslebeskattning inom EU möjliggörs genom bilaterala avtal mellan medlemsstater, eller ännu hellre ett multilateralt avtal. När ett system för flygbränsleskatt finns på plats bör det ersätta
dagens biljettskatt på flyget.
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11.4.13 Regeringens avisering om utfasning av fossila
drivmedel inklusive inrikes flyg
I klimathandlingsplanen aviserade regeringen att ett årtal för när fossila
bränslen ska vara helt utfasade skulle utredas. I december 2019 tillsatte
regeringen en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur ett
förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar ska genomföras samt när fossila drivmedel ska ha fasats ut.150 Utfasningsutredningen lämnade sitt betänkande den 1 juni 2021.151 Utredningen föreslog att användningen av fossila drivmedel i inrikes transporter (inklusive flyg) och arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasade senast 2040.
Utfasningsåret bör, enligt utredningen, vara ett riksdagsbundet etappmål. Utfasningsutredningen bedömde att EU ETS och reduktionsplikten för flyget kan behöva justeras framöver för att nå utfasning
till 2040.
11.4.14 Regeringens avisering om klimatdeklaration
för långväga resor
I linje med klimathandlingsplanens avisering lämnade Trafikanalys,
Energimyndigheten, Konsumentverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen, på regeringens uppdrag, i april 2020 ett förslag till en
lag om obligatoriska klimatdeklarationer av långväga resor. Myndigheterna föreslår som minimum att utsläpp av koldioxid redovisas, men
om möjligt ska deklarationen innehålla alla slags klimatpåverkande
gaser. Enligt förslaget ska alla transportörer klimatdeklarera resor som
säljs på den svenska marknaden om de är längre än 150 kilometer på
land och i luften. Med transportör menas företaget som utför själva
transporten och som riktar sina transporter till den svenska marknaden. Återförsäljare av resor föreslås inte omfattas av kravet på grund
av EU:s regler för e-handel som har striktare gränser för vilka nationella krav som kan ställas. Myndigheterna föreslår även att regeringen
får, eller att regeringen ger en myndighet, i uppdrag att föreskriva,
vilken metod och data som ska användas för deklarationen. Myndigheternas förslag till lag om klimatdeklarationer kräver en fortsatt be-
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arbetning och myndigheterna rekommenderar att regeringen fördjupar
analysen i vissa frågor.152
I september 2021 lämnade regeringen förslag på en ny lag och en
ny förordning om klimatdeklarationer och föreslog att kravet på klimatdeklarationer inledningsvis endast ska gälla resor med flyg. Enligt
förslaget bör höghöjdseffekter redovisas separat, och hur höghöjdseffekter ska beaktas i klimatdeklarationerna bör regleras i tillämpningsföreskrifter. Anledningen är att flygbolagen genom befintliga
regelverk för EU ETS och Corsia redan i dag har tillgång till data och
uppgifter om flygresor som i hög grad också är ändamålsenliga för
klimatdeklarationerna. När det gäller resor med personbil, buss, tåg
och fartyg ser situationen dock annorlunda ut. Hur klimatpåverkan
från dessa färdmedel ska beräknas behöver utredas vidare. Ambitionen är dock att även resor som görs med buss, tåg eller fartyg så snart
som möjligt ska omfattas av kravet på klimatdeklarationer.153
EU kommer 2022 att ta fram ett gemensamt system för harmoniserade mätningar av utsläpp från transport och logistik, s.k. CountEmissions EU.154
11.4.15 Regeringens avisering om höghastighetståg
genom Sverige
Enligt regeringens klimathandlingsplan ska nya stambanor för höghastighetståg färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och
regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning
knyts samman bättre med moderna och hållbara kommunikationer.
Höghastighetståg kan, tillsammans med Fehmarn Bält-förbindelsen
som beräknas vara klar 2028, kapa restiden mellan Stockholm och
Hamburg från dagens 12 timmar med fyra byten till cirka 7 timmar
med endast ett byte. Eftersom det finns ett starkt samband mellan
minskad restid med tåg på en given linje och resenärers ökade benägenhet att välja tåget framför flyget,155 kan dessa investeringar leda
till viss överflyttning. Den 25 juni 2020 gav regeringen Trafikverket
i uppdrag att redovisa uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för
152
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nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–
Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total investeringsram på
205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Uppdraget redovisades den
28 februari 2021. Där redovisade Trafikverket fyra alternativ.
11.4.16 Regeringens infrastrukturproposition
I infrastrukturpropositionen aviserade regeringen att medel om högst
395 miljoner kronor får användas under perioden 2022–2026 för att
Trafikverket ska genomföra en upphandling med ambitionen att upprätta nattågstrafik Malmö–Bryssel. Det aviserades även att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska genomföras inom
den ekonomiska ramen för utveckling av transportsystemet.156
11.4.17 Trafikverkets arbete med upphandling av fossilfri
flygtrafik
Trafikverket fick 2019 ett uppdrag att genomföra en förstudie för att
belysa i vilken utsträckning den av staten upphandlade flygtrafiken
kan bidra till målsättningen om att minska flygets klimatpåverkan
med bibehållen tillgänglighet i hela landet. Trafikverket konstaterade
i sin rapport157 att det i dagsläget råder stor osäkerhet om EU:s lufttrafikförordning ger utrymme för att ställa krav på att trafiken bedrivs fossilfritt, såsom med bioflygbränsle, fossilfria elektrobränslen
eller elflyg i samband med upphandling av flygtrafik. Trafikverket
rekommenderade därför att Sverige ska arbeta på EU-nivå för en förändring av lufttrafikförordningen. Trafikverket betonade att teknikneutrala lösningar bör vara normen för möjligheterna till mervärden
för anbudsgivare, dvs. att det bör undvikas att sätta specifika krav
som handlar om eldrift eller ytterligare användning av bioflygbränsle
utöver de krav som ställs genom reduktionsplikt.
Statsflyget använder årligen omkring 2 500 kubikmeter flygfotogen
varav 1 000 kubikmeter158 inrikes och regleras av statsflygsförordningen.
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11.4.18 Viktiga aviserade strategier
Elektrifierings-, bioekonomi- och vätgasstrategier samt elektrifieringskommissionen ska bidra till att flygets klimatpåverkan minskar.
11.4.19 Intern klimatväxling – kommuner och regioner
Ett antal kommuner och regioner har på senare år, på eget initiativ,
infört ett s.k. klimatväxlingssystem som handlar om att sätta ett internt
pris på koldioxid. Betalningen tas ut vid köp av tjänsteresor med flyg
eller körning med privat bil i tjänsten. Pengarna samlas i en fond, och
medel ur fonden kan sedan sökas av förvaltningarna för investeringar
i klimatprojekt inom kommunen, till exempel för att subventionera
resor med t.ex. kollektivtrafik för de anställda inom organisationen.
Regeringen bedömde i klimathandlingsplanen att systemet för intern
klimatväxling är intressant och avsåg att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett koncept för intern klimatväxling som premierar
hållbara transportsätt för statliga myndigheter. Enligt regeringen bör
en vägledning tas fram för att konceptet även ska kunna användas av
andra organisationer, t.ex. kommuner och företag.159
11.4.20 Svenska flygbranschens färdplan för ett fossilfritt flyg
Fossilfritt Sverige som inrättades av regeringen 2016 samlar aktörer
såsom företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer
sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första
fossilfria välfärdsländer. Av direktivet framgår att en särskild utredare,
i rollen som nationell samordnare, ska stödja regeringen i detta arbete.160 År 2020 förlängdes uppdraget t.o.m. 2024.161 Syftet är att stödja
näringslivets omställning till fossilfrihet. Inom ramen för Fossilfritt
Sveriges arbete har ett antal branscher, bl.a. flygbranschen, tagit fram
färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.
Arbetet med flygets färdplan har koordinerats av föreningen
Svenskt Flyg. Fossilfritt Sverige samarbetar med branschen för att
stötta den i färdplansarbetet, men det är branscherna själva som äger
159
160
161

Prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.
Dir. 2016:66.
Dir. 2020:50.
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färdplanens innehåll och de krav på politiken som ska möjliggöra
genomförandet.
I färdplanen för flyget bestäms målet att inrikesflyget ska vara
fossilfritt till 2030 och att både inrikes- och utrikesflyget ska vara fossilfritt till 2045. Detta ska kombineras med en fortsatt hög tillgänglighet, mätt både i tid och i sträcka. I färdplanen identifierar flygbranschen
ett antal hinder och föreslår åtgärder som kan bidra till att undanröja
dessa hinder. För statens del handlar det om fem konkreta förslag på
åtgärder:
• Staten bör besluta om inriktningen på ett statligt investeringsstöd
samt medel för projektering av produktionsanläggningar.
• Staten bör bygga upp och kommunicera en offentlig målbild för
övergången till fossilfritt flyg, med hållpunkterna 2030 och 2045
och inkluderande ett långsiktigt mål om elflyg.
• Staten bör avsätta medel för att möjliggöra effektivisering av storskalig produktion av fossilfritt bränsle.
• Staten bör se över hela avgifts- och stödsystemet för att på så vis,
tillsammans med samtliga aktörer, hitta en affärsmodell som fungerar.
• Staten bör göra en upphandling av den mängd fossilfritt bränsle
som krävs för alla offentliga flygresor i Sverige.
Enligt föreningen Svenskt flyg finns det mycket på plats för en övergång till fossilfritt flyg om en marknad skapas och detta är ett område där Sverige både kan och bör ta en ledande position.162
Petroleum- och biodrivmedelsindustrin har även tagit fram en färdplan för att vara klimatneutrala till 2045.163
11.4.21 Övriga relevanta mål och strategier för flyget
Flyget spelar en viktig roll för både den näringspolitiska och regionala tillväxtpolitiken genom att knyta ihop landet och ge förutsättningar för handel med andra länder. Flyget har även stor betydelse
för den svenska besöksnäringen.
162
163

Föreningen svenskt flyg 2018, Färdplan för en fossilfri konkurrenskraft.
Petroleum- och biodrivmedelsbranschen 2020, Färdplan för en fossilfri konkurrenskraft.
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Det övergripande målet för transportpolitiken, inklusive flyget,
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.164 Det övergripande målet har brutits ner i ett hänsynsmål och
ett funktionsmål.
Den 26 januari 2017 presenterade regeringen en svensk flygstrategi.165 Strategin är i huvudsak uppdelad i ett antal fokusområden.
Fokusområdena är:
• Tillgänglighet inom Sverige och internationellt
• Stärk Arlanda flygplats som nav och storflygplats
• Flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska
• Hög flygsäkerhet med målbaserade regelverk
• Rättvisa villkor och sund konkurrens
• En forskningsstark och innovativ flygindustrination
• Ökad export av svenska varor och tjänster
Enligt strategin ska Sverige fortsätta att vara ledande i utvecklingen
av effektiviseringen av luftrummet i samverkan med andra länder.
Flyget ska, liksom övriga trafikslag, bidra till målet om Sverige som
ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Flyget ska bidra till att
de nationella miljökvalitetsmålen nås. Sverige ska vara pådrivande i
EU och FN:s flygorganisation Icao för effektiva krav och styrmedel
för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan. Det framgår även
att Energimyndigheten tilldelats särskilda medel för samordning av
en omställning av transportsektorn till fossilfrihet.

11.5

Forskning, utveckling och investeringar

I april 2018 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att främja
hållbara biobränslen för flyg.166 I uppdraget ingår att Energimyndigheten ska verka för att inrikesflyget ställer om till fossilfria drivmedel och för att även internationell bunkring vid svenska flyg164
165
166

Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257.
Näringsdepartementet N2017:2.
N2018/02705/FÖF.
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platser så långt det är möjligt ställs om till förnybara drivmedel eller
andra fossilfria bränslen. För detta ändamål skulle Energimyndigheten utlysa medel för att stödja forskning och utveckling av hållbara
biobränslen för flyg samt inrätta ett innovationskluster som samlar
hela värdekedjan och som tar fram en gemensam behovsanalys för
att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget. Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2021 att Energimyndigheten skulle
få ökat stöd för att förlänga t.o.m. 2022 och vidga satsningen att även
omfatta forskning och utveckling av elflyg.167 Energimyndigheten
skulle enligt regleringsbrevet för 2021 förlänga satsningen att främja
hållbara biobränslen för flyg.168 Satsningen omfattade samtliga hållbara förnybara bränslen för flyg. Därutöver ska satsningar göras på
forskning och utveckling av dels elflyg, dels vätgasdrift, inklusive
tanknings- och laddinfrastruktur. För 2021 skulle högst 50 miljoner
kronor användas och för 2022 beräknades högst 50 miljoner kronor
användas för uppdraget, varav minst 5 miljoner kronor årligen för den
del av uppdraget som avser elflyg.
Under åren 2014–2020 har projekt med svenska projektdeltagare
inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) tagit emot totalt
cirka 392 miljoner euro, varav 15 procent till flyg.169
Genom Industriklivet, som är ett nationellt stöd för förstudier,
forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar för
nettonollutsläpp, kan stöd ges till raffinaderier som minskar sina utsläpp genom att tillverka förnybara flygbränslen.170 Detta, tillsammans
med reduktionsplikten, anses av regeringen kunna ge förutsättningar
för en ökad produktion i Sverige.
Den 5 juni 2020 beslutade regeringen om ett ramverk som möjliggör en emission av statliga gröna obligationer och regeringen har
beslutat att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut gröna kreditgarantier.171 Under 2021 uppgick kreditgarantierna till högst 10 miljarder kronor.172 För budgetåret
2022 beslutade riksdagen om en höjning av kreditramen till 50 mil-

167

Prop. 2020/21:1.
N2018/02705.
169
Prop. 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige.
170
Miljödepartementet, Industriklivet breddas för att bidra till omställningen till ett fossilfritt
samhälle, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/industriklivet-breddas-foratt-bidra-till-omstallningen-till-ett-fossilfritt-samhalle, hämtat 2021-06-07.
171
Fi2020/04596.
172
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145.
168
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jarder kronor.173 Sådana kreditgarantier kan bidra till att möjliggöra
finansiering av samhällsviktiga industriinvesteringar, vilket ökar möjligheterna för en omställning till en mer cirkulär ekonomi och till att
nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. Stöd
till laddningsplats för flyg kan ges genom Klimatklivet, som är ett
investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid.
Regeringen har även gett Energimyndigheten i uppdrag att analysera behovet av ytterligare styrmedel för att främja biodrivmedelsanläggningar med teknik som befinner sig bortom demonstrationsnivå men där kostnaden för den första fullskaliga anläggningen är för
hög för att drivmedlet ska vara konkurrenskraftigt. Myndigheten har
även fått i uppdrag att analysera hur sådana eventuella styrmedel
skulle kunna utformas med hänsyn till marknadens funktion och
rättsliga förutsättningar. Energimyndigheten redovisade uppdraget i
oktober 2021. Energimyndighetens analys visar att det är möjligt att
producera mer biodrivmedel av svenska råvaror, men att det finns
trösklar som gör det svårt för nya tekniker att komma in på marknaden utan riktade styrmedel. I rapporten pekar Energimyndigheten
därför på två möjliga förslag.174
Flera svenska universitet och högskolor bedriver forskning om
flyg i nära samarbete med industrin. Svenska aktörer har fått medel
från EU-fonder och EU-program, exempelvis inom Sesar och Clean
Sky.175 För att skapa synergier och stimulera ytterligare samverkan
inom svensk tillämpad forskning har Vinnova, Formas och Energimyndigheten skapat ett antal strategiska innovationsprogram (SIP),
varav Innovair fokuserar på flyg. Vinnova bidrar även med finansiering till Chalmers tekniska högskola, Luftfartsverket och forskningsinstitutet RISE Viktoria för arbete med att tillsammans med
flygindustrin och andra aktörer ta fram en plan för utveckling av
elektriska flygplan i Sverige. Energimyndigheten har beviljat projektet
”Fossilfritt flyg i norra Sverige – en genomförandestudie” finansiering
för att undersöka förutsättningarna för flyg med biodrivmedel, el och
vätgas.

173

Prop.2021/22:1, utgiftsområde 24, bet. 2021/22:NU1, rskr. 2021/22:113.
I2020/2769.
175
Innovair, Internationell flyginnovation – SESAR,
https://innovair.org/innovation/internationell-flygteknisk-innovation/sesar, hämtat 2021-06-15.
174
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Airbus lanserade under hösten 2020 flera koncept för vätgasflyg
som enligt dem skulle kunna vara i kommersiell trafik 2035.176 Detta
är i linje med EU:s mobilitetsstrategi som siktar på att tillverka
kommersiella stora flygplan med nollutsläpp senast 2035.177 Boeing
har samarbetat med Australiens Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) för att publicera en färdplan för väte inom flygindustrin.178 I Sverige stödjer Energimyndigheten finansiellt GKN Aerospace för utveckling av system knutna
till vätedrivna flygmotorer.179
Svensk flygindustri arbetar med att, helt eller delvis, utveckla eldrivna flygplan, bl.a. genom satsningen ELISE, Elektrisk lufttransport i Sverige. Satsningen ska leda till att det första certifierade svensktillverkade delvis eldrivna flygplanet, med en räckvidd på 40 mil, ska gå
i inrikestrafik 2026.180
Nordic Network for Electric Aviation (NEA) är en plattform där
nordiska aktörer samlas för att påskynda införandet av elflyg i de
nordiska länderna. Projektet är ett samarbete mellan tolv partners
från sex nordiska länder. Nätverket är finansierat av Nordic Innovation, en organisation under Nordiska ministerrådet, och Rise är
projektledare.
Inom EU driver kommissionen ett projekt, European Advanced
Biofuel Flightpath, i samverkan med myndigheter från medlemsstaterna, flygbolag, flygplanstillverkare och bränsletillverkare. Även inom
Norden finns ett liknande samarbete mellan myndigheter, flygbolag,
flygplatser och andra intressenter med syfte att driva på utvecklingen
och kommersialiseringen av biobränslen för den nordiska flygmarknaden. Initiativet kallas Nordic Initiative on Sustainable Aviation
(NISA). Nätverket NEA (Nordic Network for Electric Aviation)
är ett projekt under Nordiska Ministerrådets innovationsarm Nordic
Innovation som syftar till att driva på utvecklingen av elflyg.181
176

Airbus, Airbus reveals new zero-emission concept aircraft,
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/09/airbus-reveals-newzeroemission-concept-aircraft.html, hämtat 2021-07-05.
177
EU-kommissionen, Sustainable and smart mobility strategy – Putting European transport
on track for the future.
178
Boeing och CSRIO 2020, Opportunities for hydrogen in commercial aviation.
179
Energimyndigheten, Energimyndigheten stödjer utveckling av vätgasdrivna flygmotorer,
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/energimyndigheten-stodjerutveckling-av-vatgasdrivna-flygmotorer, hämtat 2021-07-05.
180
Vattenfall, Så ska elflyg bli som bussar med vingar,
https://www.vattenfall.se/fokus/trender-och-innovation/elflyg, hämtat 2021-06-15.
181
Nordiska ministerrådet 2020, Nordic sustainable aviation.
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Luftfartsbranschens aktörer

Luftfartsbranschen omfattar en mängd olika aktörer.182
Utbudet av flygresor kommer från flygoperatörer, också kallade
flygbolag, medan efterfrågan på flygresor kommer från privatpersoner och organisationer, inklusive upphandling. De tjänster som tillhandahålls är linjefart och chartertrafik (där ingår passagerarflyg för
privat- och tjänsteresor samt frakt- och postflyg), taxiflyg samt övrig
flygverksamhet (t.ex. privatflyg, skolflyg, aerial work – såsom jordbruksflyg, flygfotografering, reklamflyg, skogsbrandsbevakning –
samt militärt flyg).
Det statligt ägda bolaget Swedavia äger och driver tio flygplatser,
vilka sedan slutet av 2020 drivs fossilfritt,183 medan kommuner, regioner och kommunala bolag äger 26 flygplatser och de resterande tre
flygplatserna ägs av privata aktörer. Vissa flygplatser har bredare
verksamhet än endast privat- och tjänsteresor och godsfrakt.
I Sverige finns även ett nät av tio så kallade beredskapsflygplatser
som utöver den ordinarie verksamheten ska garantera beredskap genom att vara öppna dygnet runt för att samhällsviktiga lufttransporter ska kunna utföras. Beredskapsflygplatserna används bland
annat av regionernas sjukvårdsenheter, Sjöfartsverket, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Kustbevakningen samt Försvarsmakten.184
Andra aktörer är leverantörer till flygbolag och flygplatsernas
ägare. Ett antal aktörer tillverkar och säljer eller leasar flygplan och
motorer till flygoperatörer. Flygfotogen levereras av framför allt
fyra stora drivmedelsleverantörer samt ett fåtal mindre drivmedelsleverantörer. I Sverige finns även tre stora drivmedelsproducenter
samt ett fåtal mindre producenter.
För att kunna flyga behöver flygoperatörer få godkännande från
flygtrafiktjänster, bl.a. Luftfartsverket som utför flygtrafiktjänst på
Swedavia AB:s flygplatser och ACR Aviation Capacity Resources
AB som utför tjänsten på 17 regionala flygplatser.
182

Detta kapitel baseras i huvudsak på SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
183
Swedavia 2021, Swedavia når milstolpe i klimatomställningsarbetet – Swedavias egen
flygplatsverksamhet nu fossilfri,
https://www.mynewsdesk.com/se/swedavia/pressreleases/swedavia-naar-milstolpe-iklimatomstaellningsarbetet-swedavias-egen-flygplatsverksamhet-nu-fossilfri-3085550,
hämtat 2021-06-07.
184
Trafikverket 2020, Översyn av de svenska beredskapsflygplatserna, TRV 2019/140576.
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Besöks- och turismnäringen är de näringsgrenar som tydligast påverkas av flygets omfattning: ökat flygande innebär fler utländska
turister i Sverige men det innebär också att färre svenska turister stannar kvar i Sverige på semestern. I Sverige arbetar totalt 80 000 personer inom flygnäringen och 12 000 personer arbetar inom flygplanstillverkning.
Av figuren nedan framgår en processbild av vilka näringsgrenar
som ingår i flygnäringen och i följande avsnitt beskrivs de viktigaste
aktörerna i branschen med hänsyn till klimatpåverkan.
Figur 11.6

11.6.1

Förenklad processbild över de olika näringsgrenar och aktörer
som ingår i flygbranschen

Flygbolag

Flygbolag kan grovt delas in i två kategorier, nätverksbolag och lågkostnadsflygbolag. Nätverksbolagen är de vanligast förekommande
flygbolagen men lågkostnadsflygbolagen dominerar trafiken inom
Europa. Nätverksbolag använder en flygplats som nav för sina flyglinjer. Syftet är att kunna upprätthålla linjer till ett flertal destinationer utan att behöva en mängd direktlinjer. I stället matas trafik till
navet, en flygplats där passagerare kan byta plan för vidare transport
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till sin slutdestination. Lågprisbolag fokuserar i stället på parvisa linjer, så kallade point-to-point, eller direktlinjer.185
I maj 2021 fanns det i Sverige 108 flygföretag inom SNI-kod
51.101, flygföretag reguljär passagerartrafik, samt ett större antal flygföretag inom andra SNI-koder för charterflyg, flygtaxi och godstrafik med flyg.186
Marknaden för flygresor till och från Sverige dominerades 2020
av nordiska flygbolag, framför allt SAS, Norwegian och Finnair.
Bland de utländska flygbolagen var Ryanair oh Wizz Air störst med
cirka 5 procent av marknaden vardera.187 År 2021 ansökte dock
Norwegian om företagsrekonstruktion och övriga flygbolag såsom
Wizz Air, Lufthansa, KLM, Air France och Turkish Airlines tog mer
än 5 procent av marknaden för utrikes flyg. Inrikestrafiken är mer koncentrerad till ett fåtal flygbolag och dominerades under första kvartal 2021 till 90 procent av SAS188 till följd av att BRA och Norwegian,
som tidigare stod för 28 procent respektive 15 procent av inrikes
flyg189, har gått i företagsrekonstruktion.
Sedan 1990-talet har inrikes resor med flyg blivit dubbelt så dyra
jämfört med övrig prisutveckling, sett utifrån Konsumentprisindex,
KPI. Däremot har utrikesresor blivit billigare. Detta kan bero på
hårdare konkurrens på marknaden för utrikesflyg där lågprisbolag
och utländska bolag är mest aktiva.190
11.6.2

Drivmedelsleverantörer

Den största delen av allt flygfotogen som kommer till Sverige tas in
genom Gävle hamn. Flera olika drivmedelsbolag importerar flygfotogen och har egna cisterner i hamnen. I de senare leden av distributionen samarbetar bolagen i två gemensamma bolag. Det ena bolaget
äger infrastrukturen från Gävle till Arlanda. Det andra bolaget sköter
bränslehanteringen på Arlanda och ägs gemensamt av Air BP, Shell
Aviation, SAS Oil och World Fuel Services. På Arlanda gör de gemensamma bolagen ingen åtskillnad på drivmedlet beroende på vilken
drivmedelsleverantör det kommer ifrån. Det finns även ett antal ter185

SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
SCB:s allmänna företagsregister.
187
Transportstyrelsen, Flygtrafikstatistik – utvecklingen under första kvartalet 2020.
188
Transportstyrelsen, Flygtrafikstatistik – utvecklingen under första kvartalet 2021.
189
Transportstyrelsen, Flygtrafikstatistik – utvecklingen under första kvartalet 2020.
190
SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
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minaler längs med den svenska kusten för att leverera flygbränsle till
övriga flygplatser.191
Marknaden för flygbränsle är starkt beroende av kontrakt med de
stora flygbolagen. Normalt upphandlas drivmedel en gång per år och
marknadsandelarna mellan bolagen varierar beroende på vilket bolag
som vinner de stora kontrakten.192
11.6.3

Flygplatsägare – Swedavia, kommuner, regioner
och kommunala bolag

År 2020 fanns det 40 civila flygplatser med reguljär trafik (linjefart
eller chartertrafik) i Sverige varav 26 ägs av kommuner, regioner och
kommunala bolag, tio drivs av det statligt ägda bolaget Swedavia och
fyra helt eller delvis drivs av privata aktörer. Utöver detta finns ytterligare fem godkända s.k. instrumentflygplatser inklusive militära,
ungefär 200 civila flygplatser som används av flygklubbar och privatpersoner samt 23 godkända helikopterflygplatser.193 Antalet flygplatser
med linjefart har minskat sedan 1990-talet, delvis till följd av förbättrade marktransporter.
En flygplats som ingår i det nationella basutbudet får inte läggas
ner utan regeringens godkännande även om den går med förlust. Vilka
flygplatser som ska ingå i det nationella basutbudet har beslutats av
regeringen. De flygplatser som ingår i basutbudet i dag är Göteborg/Landvetter, Kiruna, Luleå, Malmö, Ronneby, Stockholm/Arlanda,
Stockholm/Bromma, Umeå, Visby, Åre/Östersund. Åtta av dessa
flygplatser förvaltas av det statliga flygplatsbolaget Swedavia medan
två förvaltas av Försvarsmakten.194
11.6.4

Myndigheter

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande
perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för
luftfart. Trafikverket ska genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av flygplatser som
191

SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
193
Trafikanalys, Luftfart 2020, statistik 2021:9.
194
Trafikverket 2020, Riksintressen för trafikslagens anläggningar – sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekande, TRV 2019/45782.
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upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras. Trafikverket ska svara för avhjälpande enligt 10 kap. miljöbalken i de fall staten har ett ansvar för avhjälpande
till följd av den flygplatsverksamhet som bedrivits av Luftfartsverket.
Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som
inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för
kommersiell drift. Trafikverket ska vidare se till att det finns regelbunden flygtrafik på linjen Östersund–Umeå.195
Trafikverket upphandlar flygtrafik i form av tjänstekoncession med
tre operatörer som avtalspart: Regional Jet, Amapola och Jonair. Den
upphandlade trafiken svarade 2019 för cirka 124 000 passagerare, att
jämföra med den totala volymen för inrikestrafiken som var 7 miljoner passagerare. Avtalen löper ut hösten 2023 och täcker Arlandatrafik (med mellanlandningar) till sju mindre flygplatser i Norrland
och Värmland samt de norrländska linjerna Pajala–Luleå och Östersund–Umeå.196 Utöver det har Trafikverket upphandlat flyg genom
tillfällig, allmän trafikplikt under covid-19-pandemin för resor till
norra Sverige samt Visby.197
Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för regelgivning
(inklusive inom Icao), tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet, inklusive den civila luftfarten. Transportstyrelsen ansvarar
även för luftfartygsregistret och ska särskilt ansvara för frågor om
krav på infrastruktur och luftfartyg. Transportstyrelsen ska upprätta
avtal med Försvarsmakten i fråga om den praktiska tillämpningen av
myndighetsansvaret för flygtrafiktjänst som berör militär luftfart.198
Transportstyrelsen utformar regler och ger tillstånd, till exempel
flygcertifikat. Inom Icaos miljökommitté CAEP fokuserar Transportstyrelsen främst på fyra områden: klimatstyrmedlet Corsia, ett långsiktigt klimatmål från flyget, hållbara flygbränslen samt miljökrav på
kommande civila överljudsplan.199
Trafikanalys huvuduppgift är att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa effekter
av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet inklu195

Förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.
Trafikverket 2020, Upphandling av fossilfritt flyg – En förstudie om möjligheten att avtala
om fossilfri flygtrafik under allmän trafikplikt.
197
Infrastrukturdepartementet 2021, Förlängning av temporär allmän trafikplikt och uppdrag
att upphandla flygtrafik, I2021/01671.
198
Förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.
199
Transportstyrelsen, 2020, Årsredovisning 2020, TSG 2021–872.
196
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sive luftfart. Vidare ska myndigheten ansvara för att samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet.200
Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om
tillförsel och användning av energi i samhället. Energimyndigheten
ska inom sitt verksamhetsområde bland annat främja forskning och
innovation i samt främja kommersialisering av forskningsresultat och
spridning av nya produkter, processer och tjänster.201
Luftfartsverket är ett statligt affärsverk. Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Luftfartsverket får bedriva
utbildning av flygledare. Luftfartsverket ska upprätta avtal med Försvarsmakten om drift och utveckling av flygtrafiktjänst som rör militär luftfart samt utbildning av flygledare för Försvarsmaktens behov.202 Luftfartsverket är ett affärsverk som konkurrerar med andra
flygtjänstföretag, baserat på Transportstyrelsens prestationsplan enligt
EU-kommissionens genomförandeförordning 390/2013. Regeringen
gav i september 2021 i uppdrag till Luftfartsverket att genomföra en
översyn av det undre luftrummet (under 2 900 meter). Inom ramen
för översynen ska Luftfartsverket ta fram en alternativ utformning
av luftrumsstrukturen i det undre luftrummet.203
Försvarsmakten bedriver militär luftfart.204
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete
för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och
internationell säkerhet.205
Utöver dessa myndigheter har även Sjöfartsverket ansvar för att
tillhandahålla flygräddningstjänst206 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för frågor om skydd mot
olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon
annan myndighet har ansvaret.207
Visit Sweden är ett helstatligt aktiebolag som har i uppdrag att
bidra till att Sverige har en hög attraktionskraft utomlands som turistland samt att Sverige har en långsiktigt konkurrenskraftig besöks200

Förordningen (2010:186) med instruktion för Trafikanalys.
Förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet.
202
Förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket.
203
I2021/02335, I2019/01527 (delvis).
204
Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.
205
Förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut.
206
Förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket.
207
Förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
201
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näring, som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselssättning i alla
delar av landet.208 Visit Swedens uppdrag har under covid-19-pandemin
utvidgats till att också omfatta marknadsföring mot den svenska
målgruppen.

11.7

Flygbranschens förutsättningar
i klimatomställningen

11.7.1

Fyra huvudområden för att minska flygets
klimatpåverkan

Flygets klimatpåverkan kan enligt myndigheternas samordningsuppdrag för omställning av transportsektorn till fossilfrihet209 minska
genom en kombination av tre kompletterande kategorier av åtgärder:
• Ett transporteffektivt samhälle dvs. ett samhälle där trafikarbetet
med resursintensiva och energiintensiva trafikslag som personbil,
lastbil och flyg minskar.
• Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster.
• Förnybara och fossilfria bränslen såsom biodrivmedel, elektrobränslen, el och vätgas.
Om flyget flyger på hög höjd bidrar det även till höghöjdseffekter,
vilket innebär att en fjärde kategori av åtgärder är tillgänglig för att
minska flygets klimatpåverkan:
• Minskade höghöjdseffekter.
Nedan beskrivs potentialer att minska flygets klimatpåverkan för varje
åtgärdskategori.
Under lång tid har flygbranschen minskat sina utsläpp per personkilometer genom att öka beläggningsgraden och genom att arbeta
med aerodynamik, bränslekvalitet och ruttoptimering.
Utsläppen från inrikes flyg har minskat och bedöms fortsätta att
minska, medan utsläpp från bunkring i Sverige till internationellt flyg
ökar.
208

N2019/03224/BI.
Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen 2017, Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet.
209
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Flygets klimatpåverkan bedöms av forskare vara svår att minska
tillräckligt snabbt utan att dämpa flygefterfrågan samt skala upp fossilfria bränslen. Detta beror på att det i dagsläget inte bedöms av t.ex.
IEA och ATAG att elflygplan kommer att bidra till märkbara utsläppsminskningar på global nivå till 2050. Däremot kan elflyg ha en betydande potential att minska utsläppen från flygresor under två timmar
med under 150 passagerare. När det gäller vätgasflygplan är potentialen
större än för elflygplan när det gäller de globala utsläppen, vilket
beror på att vätgas har en högre energidensitet än batterier och därmed tar mindre plats i ett flygplan och lämpar sig bättre till långväga
flygresor. Teknikutvecklingen kommer dock att ta tid innan de allra
första vätgasflygplanen kommer till marknaden (ungefär 2035–2045)
och flygplansflottor brukar bytas ut endast vart 20–30 år. Om passagerare skulle öka sin acceptans för att göra fler stopp på vägen till
slutdestination, skulle det kunna möjliggöra en snabbare omställning
till vätgasflyg.
Höghöjdseffekter skulle kunna minska betydligt i närtid genom
flygoperativa åtgärder – rutt- och höjdjusteringar av ett antal utvalda
flygplan för att undvika vissa riskområden. Det kan dock finnas visst
behov av precision för att designa flygoperativa åtgärder som med
viss säkerhet minskar höghöjdseffekter då de samtidigt kan öka koldioxidutsläppen lite grand. Även åtgärder som minskar koldioxidutsläppen, såsom minskat flygande, ökad användning av bio- och
elektrobränslen samt vätgas kan minska höghöjdseffekter jämfört
med fossila bränslen. Propellerplan och elflyg bidrar inte till höghöjdseffekter. Övriga åtgärder som minskar mängder aromater samt NOxoch partikelutsläpp bidrar också till minskade höghöjdseffekter.
11.7.2

Transporteffektivt samhälle

Minskat flygresande
Flygandet medför en rad nyttor för människor, särskilt när det gäller
långväga resor. Människor har dock möjlighet att ändra sitt beteende
för att avstå från vissa flygresor, välja hemester eller tillgänglighet
genom it-lösningar (t.ex. resfria möten och utbildningar). Detta kan
vara frivilligt eller till följd av en högre internaliseringsgrad av klimatkostnader. Covid-19-pandemin har delvis förändrat sättet att studera,
arbeta, ha sociala relationer och beställa varor på distans, vilket kan
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få effekt även efter pandemin.210 Människor har även möjlighet att
flyga mer sällan till exempel för tjänste- eller nöjesresor, till närmare
destinationer, på ett mer samordnat sätt, vilket minskar flygresandet,
samtidigt som flygbolag har möjlighet att bättre samordna flygningar
med varandra så att mellanlandningar inom EU undviks.
Överflyttning
Människor kan i vissa fall ha möjlighet att välja sammankopplade tåg,
snabbtåg, nattåg, bildelning m.m. för mellanlånga resor i stället för –
eller i kombination med – flyg, t.ex. för en Sverige-semester eller
Europaresa. Höghastighetsbanor skulle t.ex. kunna ersätta 1,0–2,5 miljoner flygresor, dvs. upp till 3 procent av svenska befolkningens flygande.211 Det verkar finnas en brytpunkt vid cirka fem timmars restid
där valet mellan dagtåg och t.ex. flyg blir till flygets fördel.212 För
vissa delar av landet och för vissa typer av resor finns få alternativ till
flyg. Vid många resor är flyget det snabba alternativet, bussen det
billiga alternativet och tåget det miljömedvetna alternativet. Tåget är
nästan alltid billigare än flyget inrikes. Studier har visat att restid generellt är den mest betydelsefulla beslutsfaktorn.213 För nattåg är acceptansen för långa restider högre. Utbyggnad av tåginfrastruktur orsakar
utsläpp av växthusgaser som behöver beaktas.
11.7.3

Energieffektiva och fossilfria flygplan

Bränsleeffektivare flygplan och motorer
Vid utveckling av nya flygplan har bränsleeffektivisering under lång
tid haft hög prioritet hos flygbranschen. Flygplan har historiskt
effektiviserats med cirka 1 procent per år och släppte 2018 ut 96 gram
CO2 per passagerare och per kilometer inom EU214 (exklusive höghöjdseffekter). Detta är ungefär lika mycket som en ny personbil
210

Trafikanalys, Resmönster under coronapandemins första halvår, rapport 2020:13.
Trafikverket 2021, Nya stambanor för höghastighetståg – Slutredovisning av uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg.
212
Kamb et al. 2020, Flygresorna och klimatet – Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ.
213
Transportsstyrelsen 2018, Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990–2018,
TSJ 2018-2387.
214
ATAG 2020, Waypoint 2050.
211

473

Klimatpåverkan från flyget

SOU 2022:15

2020215 men för bilresor över 30 mil är det i genomsnitt nära tre personer i bilen.216 Det återstår fortfarande en viss potential för energieffektivisering men den är begränsad till 25–30 procent.217 Detta kan
åstadkommas genom att reducera flygplanens vikt, använda mer effektiva eller större fläktar, förbättra aerodynamiken eller genom att utveckla effektivare motorer. Covid-19-pandemin ger en möjlighet att
byta ut gamla flygplan mot effektivare modeller som en engångsinsats.
Ökad beläggning/kabinfaktor
Beläggningsgraden i Sverige har varit hög fram till 2019 och är nu
60–65 procent för inrikes flyg och 75 procent för utrikes flyg vilket
gör att potentialen för ytterligare effektiviseringar är begränsad.218
Generellt har charterresor och lågkostnadsflygbolag ännu högre beläggningsgrad. Viss potential finns för att öka beläggningsgraden ytterligare. På grund av covid-19-pandemin minskade beläggningsgraden
2020 till 48 procent för inrikes flyg och 58 procent för utrikes flyg.219
Energibesparing med bättre planering av flygrutter
Det är möjligt att utveckla plan för lägre fart, vilket minskar koldioxidutsläppen med max 20 procent och minskar höghöjdseffekter
då flygplanet inte når höga höjder under lika lång tid. Det kräver
dock acceptans för att flygresorna blir långsammare.
Luftfartsverket har fått i uppdrag att genomföra en översyn av
det undre luftrummet,220 vilket ger möjlighet att designa luftrummet
för gröna inflygningar vid t.ex. Arlanda och Storstockholm. Som en
av nio medlemmar ingår Luftfartsverket i Borealisalliansen, som bland
annat driver ett omfattande projekt för rakare ”gröna” flygvägar i
medlemsstaternas luftrum, Free Route Airspace, FRA. Bättre samordning på europeisk nivå genom Single European Sky kan även ge
minskad bränsleförbrukning samt möjligheten att miljödifferentiera
avgifter för användare av luftrummet. Andra lösningar för ruttopti215

Transportstyrelsen, Statistik över koldioxidutsläpp 2020 (preliminär), hämtat 2021-06-07.
Larsson et Kamb 2019, Semestern och klimatet, metodrapport version 2.0.
217
Iata, Aircraft Technology Roadmap to 2050.
218
Trafikanalys, Luftfart 2020, statistik 2021:9.
219
Trafikanalys, Luftfart 2020, statistik 2021:9.
220
I2021/02335.
216
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mering inkluderar bättre flygvädertjänster och flygledningssystem,
utbildning av piloter till sparsam körning och kontinuerlig stigning,
modern navigationsutrustning och flygledning som främjar rakare
och kortare flygvägar och som minskar trängsel i luften innan landning. Dessa åtgärder kan i princip öka energieffektiviteten per flygning med 5–10 procent, men resultat från EU:s Single European Sky
initiativ visar på väldigt modesta resultat.
Eftersom bränslet som transporteras är betydande för flygplanets
totala vikt och därmed bränsleeffektiviteten, kan det i vissa fall vara
effektivare vid långväga resor att landa en eller fler gånger på vägen.
Det skulle även kunna möjliggöra en snabbare introduktion av vätgasflygplan för längre sträckor på sikt. Detta skulle dock kräva ökad
acceptans för att den totala flygresan till slutdestinationen tar längre tid.
Vätgasflygplan samt produktion och infrastruktur för fossilfri
vätgas
Vätgasflygplan kräver radikal teknikutveckling då vätgas kräver tre
till fyra gånger större volym än jetbränslen för samma energimängd
och behöver hållas till mycket låga temperaturer för att vara i vätskeform. Det första vätgasflygplanet med 50–80 passagerare förväntas
inte kunna vara tillgängligt förrän 2035/2045,221 vilket innebär att
vätgasflygplan endast kommer att bidra marginellt till att minska
flygets klimatpåverkan till 2045 om inte teknikutvecklingen går snabbare än väntat. Vätgasdrivna flygplan beräknas dock minska livscykelutsläppen med 50–75 procent då de även släpper ut mer vattenånga
jämfört med fossila jetplan vilket även kan bidra till höghöjdseffekter.
Höghöjdseffekter förväntas dock bli lägre än för vanliga jetflygplan då
vätgasförbränning ger upphov till en renare förbränning. Flygplan där
vätgas används i bränsleceller i stället för i en förbränningsmotor kan
uppnå ännu större minskningar av livscykelutsläppen men kan ta mer
tid att utveckla då de kräver mer volym.222 Vätgasdrivna flygplan kräver en tillräcklig produktion av fossilfri vätgas (från förnybar el eller
kärnenergi) och en utvecklad vätgasinfrastruktur. Det pågår en del
forskning på området. Airbus lanserade under hösten 2020 flera koncept för vätgasflyg, s.k. Airbus ZEROe, som enligt dem skulle kunna
221

Iata, Aircraft Technology Roadmap to 2050.
Clear Sky 2 och FCH 2020, Hydrogen-powered aviation – A fact-based study of hydrogen
technology, economics, and climate impact by 2050.
222
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vara i kommersiell trafik 2035.223 Sedan dess har Universal Hydrogen
annonserat att de planerar konvertera ett 50-stolsflygplan till bränsleceller redan 2024,224 vilket skulle kunna tyda på att utvecklingen kan
gå fortare. Energimyndigheten stödjer finansiellt GKN Aerospace
för utveckling av system knutna till vätedrivna flygmotorer.225
El- och elhybridflygplan
Under 2018 flög för första gången ett helt eldrivet tvåsitsigt flygplan
i Sverige och satsningen ELISE har för avsikt att leda till att det
första certifierade svensktillverkade, delvis eldrivna flygplanet, med
en räckvidd på 40 mil, ska gå i inrikestrafik 2026. Flygplan med helt
elektrisk framdrivning från batterier kan ha viss potential att komma
till marknaden för korta flygsträckor under 15 mil, medan det är tänkbart att effektiva batterihybridplan kan utvecklas för flygsträckor
upp till cirka 50 mil och komma in på marknaden 2035–2050. Norge
siktar till exempel på att den första inrikes reguljära flyglinjen ska
vara driftsatt före 2030 och att före 2040 ska all civil inrikes luftfart
i Norge vara elektrifierad så att utsläppen av klimatgaser minskar
med minst 80 procent i jämförelse med 2020 års nivå.226 Batterier har
cirka 25 gånger lägre energidensitet (kWh/kg) än flygfotogen. Elflygplan kan vara konkurrenskraftiga ungefär 2030 för korta sträckor
inrikes med få passagerare, medan mer forskning är avgörande för
att kunna göra elflygplan konkurrenskraftiga för tyngre flygplan och
längre sträckor. Trots att priserna för batterier sjunker snabbt kan det
ta mycket lång tid eller helt enkelt aldrig bli effektivt med batterihybrider på längre sträckor.227 Trafikanalys bedömer att elflyg skulle
kunna införas i Trafikverkets sju upphandlade linjer, i åtta flyglinjer
som uppfyller kravet på ett avstånd om högst 40 mil, varav två är

223

Airbus, Airbus reveals new zero-emission concept aircraft,
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/09/airbus-reveals-newzeroemission-concept-aircraft.html, hämtat 2021-07-05.
224
Ny Teknik, www.nyteknik.se/fordon/blir-det-storsta-vatgasdrivna-passagerarflygplanet-itrafik-7001956, hämtat 2021-12-18.
225
Energimyndigheten, Energimyndigheten stödjer utveckling av vätgasdrivna flygmotorer,
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/energimyndigheten-stodjerutveckling-av-vatgasdrivna-flygmotorer, hämtat 2021-07-05.
226
Trafikanalys 2020, Elflyg – början på en spännande resa – redovisning av ett regeringsuppdrag, rapport 2020:12.
227
Iata, Aircraft Technology Roadmap to 2050.
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utrikeslinjer, samt eventuellt nya korta linjer.228 Till 2045 kan därmed
el- och elhybridflyg endast bidra marginellt till att minska flygets totala
klimatpåverkan. Elflygplan orsakar inga höghöjdseffekter och reducerar buller.
11.7.4

Förnybara och fossilfria bränslen såsom biodrivmedel,
elektrobränslen, el och vätgas

Hållbara förnybara biojetbränslen
Den globala certifieringsstandarden ASTM D7566 tillåter inblandning av biobränslen med upp till 50 volymprocent beroende på
bränsle utan att modifiera de befintliga motorerna.229 Biobränslen som
används i Sverige i dag är HEFA från restprodukter och avfall som
minskar livscykelutsläppen med 80–90 procent jämfört med fossila
alternativ. De processvägar som finns tillgängliga för biojetbränsle
är i allt väsentligt desamma som för vägtrafikbränslen. Slutprodukten
biojetbränsle har stora kemiska likheter med diesel, i synnerhet med
den diesel som används i Sverige.230 De flesta av de processvägar som
finns för att tillverka biojetbränslen har ännu inte nått kommersiell
nivå, se figuren nedan. Skalan i figuren är utarbetad av organisationen
CAAFI (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative) och visar
hur långt teknologin kommit för att certifieras samt kommersialiseras som biojet. HEFA är den enda processvägen på steg 9, vilket
motsvarar att det finns en kommersiell anläggning. Ett antal processvägar har nått steg 7 som innebär att teknologin är certifierad men
att det inte finns någon kommersiell produktion. Pyrolys och HTL
har nått pilot- och demonstrationsnivån men är ännu inte certifierade
(steg 4–6).

228

Trafikanalys 2021, Elflyg – början på en spännande resa – redovisning av ett regeringsuppdrag, 2020:12.
229
Iata, Fact Sheet 2 Sustainable Aviation Fuel: Technical Certification.
230
SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
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Kommersialiseringsgrad på olika processvägar
Skalan visar hur långt teknologin kommit för att certifieras (nivå 7)
samt kommersialiseras (nivå 9) som biojet

Källa: SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.

EU-kommissionen har beräknat att produktionskostnaden för HEFA
i dag är cirka två gånger högre än fossil motsvarighet, se figuren nedan.
Kostnaden för övriga produktionstekniker för fossilfria jetbränslen
är minst tre gånger dyrare än fossil flygfotogen. Kostnaden för HEFA
kommer att vara ganska stabil över tid fram till 2050 medan kostnaden för övriga tekniker anses kunna minska. Produktionskostnaden
för fossilfritt flygbränsle förväntas därmed sjunka till att bli cirka två
till fyra gånger dyrare 2050 än fossil flygfotogen. Samtidigt förväntas
kostnaden för fossil flygfotogen kunna öka med hänsyn taget till
EU-kommissionens förslag Fit For 55. Det gör att HEFA beräknas
kunna nå kostnadsparitet med fossil kerosen ungefär 2030. Kostnaden för avancerade bränslen förväntas minska över tid men ingen
annan processväg förväntas kunna nå kostnadsparitet med fossil
kerosen fram till 2050. Kostnaden för samtliga produktionstekniker
2050 skulle därmed, till följd av EU-kommissionens förslag Fit For 55,
bli antingen lönsamma (för HEFA) eller mindre än två gånger dyrare
än fossil flygfotogen.
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Produktionskostnad för biojetbränsle baserat på olika processvägar

Anm: För att beräkna priset på biojetbränsle tillkommer enligt EU-kommissionen en vinstmarginal på
cirka 10 procent.
Källa: EU-kommissionen 2021, COM(2021) 561 final.

År 2021 ökade priset på biojetbränslen vilket innebar att fler flygbränsleleverantörer valde att betala reduktionspliktsavgiften på 6 kronor per kilogram koldioxid (cirka 18 kronor per liter reduktionsnivå,
vilket 2022 med en reduktionsnivå på 2,2 blir cirka 30 öre per liter)
utöver priset på fossil flygfotogen (cirka 7 kronor per liter) i stället
för att uppfylla reduktionspliktens krav.231 Detta beror bl.a. på en hög
global efterfrågan på biodrivmedel och att vissa investeringar i produktionskapacitet har försenats på grund av covid-19-pandemin.
Enligt Biojetutredningen232 och senare forskningsresultat233 kan
vissa biodrivmedel även bidra till att minska flygets klimatpåverkan
genom att s.k. kondensstrimmorna minskar på grund av att aromathalten – och därmed sotutsläppen – är naturligt lägre i biodrivmedel
än i fossilt flygbränsle.
Reduktionsplikten innebär att efterfrågan på förnybara eller andra
fossilfria drivmedel kommer att öka från cirka 1 procent 2021 till
cirka 30 procent av volymerna 2030. Dagens produktionskostnad för
231

Mail med Infrastrukturdepartementet.
SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen, s. 105.
233
Burkhardt et al. 2018, Mitigating the contrail cirrus climate impact by reducing aircraft soot
number emissions, Climate and Atmospheric Science (2018) 1:37; Voigt et al. 2021, Cleaner
burning aviation fuels can reduce contrail cloudiness.
232
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hållbara förnybara biojetbränslen är ungefär tre gånger dyrare än fossil
flygfotogen men bedömdes av Biojetutredningen minska till att bli
dubbelt så dyr som fossila alternativ 2030. Konsumenternas vilja att
betala den extra kostnaden för biojetbränsle bedöms inte vara tillräcklig för att ställa om flyget till att använda förnybart drivmedel,234
varför det 2021 infördes en reduktionsplikt för jetbränslen.
Världsutbudet är dock i dagsläget begränsat. Sverige producerar
i dag cirka 220 000 kubikmeter biodrivmedel årligen men inget biojetbränsle. Sverige har god tillgång på biomassa för produktion av
biodrivmedel, i synnerhet lignocellulosa från skogs- och jordbruk
samt massaindustri, vilket innebär en viss potential för inhemsk
produktion. Möjliga konflikter med bl.a. miljökvalitetsmålen Levande
skogar, Bara naturlig försurning och Ett rikt växt och djurliv behöver
dock hanteras då efterfrågan på biodrivmedel från andra sektorer
också kan förekomma.
Börjesson beräknar att den ökade tillförselpotentialen till 2030
skulle kunna uppgå till cirka 50 TWh per år och till cirka 66 TWh per
år 2050.235 En senare uppskattning av Energiforsk, baserad på bl.a.
Börjessons resultat, hamnar vid liknande nivåer.236 Energimyndigheten
beräknar, baserat på Börjessons underlag med en uppskattning om
omvandlingsförluster på 40 procent, att denna potential skulle motsvara cirka 30 TWh om allt skulle omvandlas till biodrivmedel.237
Om omvandlingsförluster i form av spillvärme utnyttjas i industri
eller fjärrvärme så kan dock motsvarande volym biomassa frigörs
från dessa sektorer.
Energimyndigheten bedömer att det behövs cirka 50 TWh biodrivmedel till 2030, inklusive till utrikes flyg, i ett elektrifieringsscenario, vilket innebär att visst behov av import fortsatt bedöms
behövas, trots att den inhemska produktionen ökar och andelen import minskar.238 Efterfrågan på biodrivmedel till markburna transporter
skulle dock kunna minska väsentligt vid en snabbare elektrifieringstakt. Det är även möjligt, enligt Fossilfritt Sverige, att energianvändningen i industrin, bostadssektorn och energisektorn energieffektiviseras och elektrifieras ytterligare så att mer biobränslen kan bli
234

SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
Börjesson, P. 2021, Potential för ökad tillförsel av inhemsk biomassa i en växande svensk
bioekonomi – en uppdatering.
236
Energiforsk 2021, Konkurrensen om den svenska skogsråvaran – syntesrapport.
237
Energimyndigheten 2021, Styrmedel för nya biodrivmedel.
238
Energimyndigheten 2021, Styrmedel för nya biodrivmedel.
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över till utrikes transporter. Kemiindustrins behov av bioråvara kan
också komma att öka något efter 2030. År 2045 bedömer Fossilfritt
Sverige att det inhemska behovet kommer att vara cirka 135 TWh vilket
innebär att Sverige då inte längre väntas vara beroende av import av
bioråvaror för energiändamål, detta exkluderar dock inte import och
export av vare sig råvaror eller produkter. I stället finns möjligheter
att använda stora delar av det drivmedel som tankas i Sverige för utrikes transporter, till exempel flyg och sjöfart.239
Fossilfria elektrobränslen
Fossilfria elektrobränslen, också kallade fossilfria e-fuels, PtL (Powerto-Liquids) eller synfuels, tillverkas av fossilfri vätgas. Det vill säga
från vätgas som tillverkas från fossilfri el samt biogen eller luftinfångad
koldioxid. Kommissionen ska ta fram metoder i delegerade akter för
att beräkna livscykelutsläppen av växthusgaser och för att bestämma
andelen förnybar energi.240 Elektrobränslen produceras i flera steg
vilket innebär stora energiförluster i produktionen. Dock har elektrobränslen en hög energitäthet och samma sammansättning som flygbränsle vilket gör att de kan blandas in direkt med flygbränsle, s.k.
drop-in-bränslen. Elektrobränslen har mindre begränsningar när det
gäller tillgång till råvaror än biobränslen men kan begränsas av t.ex.
markanvändning och tillgång till sällsynta metaller för fossilfri elproduktion. Dagens produktionskostnad för elektrobränslen är ungefär
6–9 gånger högre än fossil flygfotogen men skulle minska till 3–
6 gånger högre 2030 i EU. Ett högre pris på koldioxid skulle även
kunna minska detta gap. På sikt kan elektrobränslen bli konkurrenskraftiga och blandas in på samma sätt som förnybara jetbränslen.241
Sverige har stor potential att producera elektrobränslen från vätgas med elektrolysörer och biogen koldioxid men det skulle kräva
stora mängder el.242 Elektrobränslen kan lagra energi och bidra till
att balansera elnätet om produktionen anpassas efter elnätets varierande behov. Detta är ett behov som kan öka vid en fortsatt utbyggnad av variabla energislag som sol- och vindkraft.
239

Fossilfritt Sverige 2021, Strategi för fossilfri konkurrenskraft – Bioenergi och bioråvara i
industrins omställning.
240
Regeringen 2020, lagrådsremiss Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019.
241
Clean Sky 2 2021, Hydrogen-powered aviation – A fact-based study of hydrogen technology,
economics, and climate impact by 2050.
242
Brynolf S, et.al 2018.
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Potentialen med infångning av biogena utsläpp för tillverkningen
av fossilfria elektrobränslen är stor i Sverige.
Flera demonstrationsanläggningar och några kommersiella anläggningar för elektrobränslen har utvecklats i Europa mellan 2010 och
2020. Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech undersöker möjligheten
för världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle i Sverige, med målet att en ny produktionsanläggning ska
framställa upp till 50 000 ton syntetiskt flygbränsle per år 2026/2027,
förutsatt ett framtida investeringsbeslut. Tekniken handlar om att
framställa etanol av koldioxid och vätgas från en elektrolysör samt
konvertera etanolen till elektrobränsle (Alcohol to Jet), vilket kan
genomföras på kommersiell basis. Projektet skulle kunna bidra till
att producera cirka 30 procent av det flygbränsle som behövs för att
inrikes flyg ska bli fossilfritt 2030.243
Den svenska reduktionsplikten har inga särskilda kvoter för fossilfria elektrobränslen. I Tysklands reduktionsplikt är det krav på 0,5 procent elektrobränslen 2026 och 2 procent 2030. Utfasningsutredningen
har föreslagit att en särskild kvot för avancerade biodrivmedel och
elektrobränslen införs som kan kopplas till teknik som befinner sig
bortom demonstrationsnivå men där kostnaden för den första fullskaliga anläggningen är för hög för att drivmedlet ska vara konkurrenskraftigt.244
I EU-kommissionens förslag på kvotplikt Refuel EU Aviation
ingår också särskilda kvoter för syntetiska bränslen. Utfasningsutredningen föreslog att det införs en särskild kvot för avancerade biodrivmedel och elektrobränslen.
Energimyndigheten redovisade i oktober 2021 sitt uppdrag om
att lämna förslag på hur en större produktion och användning av biodrivmedel kan åstadkommas. Energimyndigheten föreslog en kombination av investeringsstöd, i form av Industriklivet, och en riktad kvot
i reduktionsplikten för råvaror som främst består av lignocellulosa.
Kvoten föreslås gälla lika för bensin och diesel och öka från 0,7 procent 2024 till 15,9 procent 2030.

243

https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2021/sasvattenfall-shell-och-lanzatech-ska-undersoka-mojligheten-att-producera-hallbartflygbransle, hämtat 2021-11-03.
244
SOU 2021:48, I en värld som ställer om, betänkande av Utfasningsutredningen.
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Minskade höghöjdseffekter

Minskade sotutsläpp inklusive genom biobränslen
Eftersom molnbildningen främjas av sotutsläpp så minskar risken
för att bilda cirrusmoln betydligt när avgasluften blir renare tack vare
effektivare motorer och lägre andel aromater i bränslet. Enligt Biojetutredningen245 och senare forskningsresultat246 kan vissa biodrivmedel bidra till att s.k. kondensstrimmorna kan halveras på grund av
att aromathalten är naturligt lägre i biodrivmedel än i fossilt flygbränsle.
Även fossila bränslen skulle kunna tillverkas med lägre aromathalter
medan fossilfria elektrobränslen anses kunna minska förekomsten
av kondensstrimmor.
Att minska utsläpp av kväveoxider genom att använda renare
bränslen och effektivare motorer under marschhöjd bidrar även till
att minska ett antal indirekta effekter, och därmed totalt sett minska
flygets klimatpåverkan.
Rutt- och höjdoptimering för minskade höghöjdseffekter
Flygledare och piloter har viss möjlighet att planera för att undvika
zoner med hög risk för att bilda varaktiga kondensstrimmor med s.k.
taktisk flygledning. Det kräver dock bättre väderprognoser för att
uppskatta risken för att det bildas höghöjdseffekter i olika områden
cirka 24 timmar i förväg samt bättre metoder för att observera kondensstrimmor med hjälp av satelliter, ljusradar eller markobservationer. Flygplan kan även mäta lufttryck i omgivningen i realtid, vilket
skulle kunna användas av piloten eller flygledningen för att minska
förekomsten av vattenstrimmor för detta och andra flygplan i realtid. Utifrån denna information kan flygplanens flygrutt ändras (lateral anpassning) eller flygplanet kan flyga vid 2 000 fot lägre höjder (vertikal anpassning). Både lateral och vertikal anpassning medför dock
vissa extra bränslebehov och ökar därmed koldioxidutsläppen något.
Lateral anpassning kan halvera förekomsten av vattenstrimmor, vilket
orsakar en ökning av koldioxidutsläppen med under 1 procent.247
245

SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen, s. 105.
Burkhardt et al. 2018, Mitigating the contrail cirrus climate impact by reducing aircraft soot
number emissions, Climate and Atmospheric Science (2018) 1:37; Voigt et al. 2021, Cleaner
burning aviation fuels can reduce contrail cloudiness.
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Lührs et al. 2020, Climate impact mitigation potential of European air traffic in a weather
situation with strong contrail formation.
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Vertikal anpassning kan minska höghöjdseffekter med 30 procent
om man tillåter koldioxidutsläppen att öka med cirka 1 procent.248
Begränsad möjlighet finns för flygbolag att erbjuda fler flygresor på
dagen i stället för på natten.
Att minska risken för att bilda varaktiga kondensstrimmor anses
av forskare vara en åtgärd för att minska mänsklig klimatpåverkan,
medan försök att avsiktligt skapa kondensstrimmor som har en kylande effekt anses kunna klassas som ”solar geoengineering” eller ”solar
radiation modification” (SRM).249
Eurocontrols Maastricht Upper Area Control (MUAC) genomför, tillsammans med det tyska rymdcentret (DLR), det första operativa försöket i världen att dynamiskt och taktiskt flygleda flygplan
i syfte att minska varaktiga kondensstrimmor. Klareringar som utförs av flygledningen är dock frivilliga för flygbolag att följa, vilket
beror på att klareringar endast kan ges av säkerhetsskäl, enligt Icaos
standarder. Projektet pågick varannan natt under 2021, när risken för
höghöjdseffekter är som störst. Flygledningen handlar om dynamisk
vertikal flygledning med 2 000 fot, cirka 600 meter, uppåt eller neråt,
jämfört med planerad flygrutt. Kostnaden för en sådan åtgärd anses
vara liten eller noll medan stor klimatnytta kan åstadkommas. För
att kunna förutse isövermättade områden används en vädermodell
från det tyska klimatdatacentret DWD. Väldigt få flygningar – cirka
200 stycken under 10 månader – påverkades av pilotprojektet. Preliminära resultat visar dock att väderprognoserna behöver utvecklas för
att bli mer precisa, varför även satellitdata, ljusradar och markobservationer också har använts. I projektet ingår att ta fram nya operativa
rutiner samt att utvärdera klimateffekten av dessa åtgärder.250 Liknande
tillämpad forskning pågår även hos Tysklands Institute of Atmospheric Physics (DLR).251
I Sverige arbetar SMHI, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI),
Novair, Swedavia och Luftfartsverket med ett projekt som bl.a.
demonstrerar möjligheten att förbättra ruttoptimering med förbätt-

248

Matthes et al. 2021, Mitigation of Non-CO2 Aviation's Climate Impact by Changing Cruise
Altitudes.
249
Aerosociety, www.aerosociety.com/news/easy-does-it-for-greener-skies, hämtat 2021-10-29.
250
Eurocontrol, Reducing the impact of non-CO₂ climate impact: EUROCONTROL MUAC
and DLR partnering on contrail prevention, www.eurocontrol.int/article/reducing-impactnon-co2-climate-impact-eurocontrol-muac-and-dlr-partnering-contrail, hämtat 2021-06-29.
251
DLR, www.dlr.de/pa/en/desktopdefault.aspx/tabid-2370/3829_read-5717/,
hämtat 2021-10-29.
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rade meteorologiska modeller.252 SMHI tar fram prognoser över isövermättnad i det aktuella luftrummet, exklusive de områden där
molnighet vid högre höjder förekommer. I ett första försök under
2020 levererades förslag på alternativa flygrutter på rutten Arlanda–
Kiruna en dag i förväg till flygbolaget Novair, i de fall det förekom
risken för isövermättnad längs den ordinarie rutten. Oftast handlade
det om att flyga på lite lägre höjder än den optimala rutten. Novair
fick sedan välja att följa denna flygrutt eller inte. Beräkningar på
42 flygningar genomfördes och vid 18 av dem har det funnits förekomst av isövermättnad i prognosen. Den extra bränsleförbrukningen
beräknades till cirka 6,5 procent. I ett försök under 2021 planerades
i stället att det, en dag i förväg, skulle levereras en lista på områden
som beräknades orsaka varaktiga kondensstrimmor baserat på SMHI:s
prognoser, så att flygbolagen själva skulle kunna inkludera denna
information i sina färdplaneringsverktyg. Under covid-19-pandemin
genomfördes även en analys av skillnader mellan modellberäkningar
och observationer, vilket visade viss svårighet med att korrekt förutse risken att bilda varaktiga kondensstrimmor.253
I Sverige använder också flygvapnet en meteorologisk modell för
att försöka avgöra på vilka höjder som det kommer att bildas kondensstrimmor bakom flygplanen.
11.7.6

Jämförelse mellan olika energislags klimatpåverkan

Medan elflygplan kan minska flygets direkta klimatpåverkan och höghöjdseffekter med 100 procent, kan bio- och elektrobränslen minska
den totala klimatpåverkan med 30–60 procent, vätgas i förbränningsmotorer med 50–75 procent och vätgas i bränsleceller med 75–90 procent jämfört med fossil flygfotogen, se tabell nedan.254 Ingen samlad
uppskattning har hittats för hållbara biobränslen, vilka har potential
att halvera klimatpåverkan från kondensstrimmor och minska NOxutsläpp något, vilket gör att den totala klimatpåverkan minskar uppskattningsvis i linje med fossilfria elektrobränslen.

252

IVL, www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/transporter/optimering-av-flygrutter-forminskad-klimatpaverkan.html, hämtat 2021-10-21.
253
Möte med SMHI.
254
Clean Sky 2 & FCH 2020, Hydrogen-powered aviation – A fact-based study of hydrogen
technology, economics, and climate impact by 2050.
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Tabell 11.4

Klimatpåverkan från elektrobränslen, vätgas och bränsleceller
jämfört med fossil flygfotogen
OBS att utsläpp från produktion och transport inte är med

Direkt CO2

NOx

Vattenånga

Kondens- Total minskad
strimmor, klimatpåverkan
cirrusmoln
jfr fossilt
alternativ

Hållbara
-100 %
Liten
Liten
biobränslen
minskning ökning Cirka -50 % Cirka -65 %
Elektrobränslen -100 % med biogen
eller infångad CO2
samt fossilfri el
-0 %
-0 % -10/-40 %
-30/-60 %
Vätgasflyg
-100 % med biogen
eller infångad CO2 -50/-80 % +150 % -30/-50 %
-50/-70 %
Vätgasflyg med -100 % med biogen
bränslecell
eller infångad CO2
-100 % +150 % -60/-80 %
-75/-90 %
Källa: Clean Sky 2 & FCH. 255

11.7.7

Global utblick till 2050

El- och vätgasflyg kan komma att användas olika snabbt beroende
på flygresans längd. Elflyg kommer troligtvis att kunna ta vissa marknadsandelar på pendlingsmarknaden och den regionala marknaden
(<100 säten, <90 minuter, 4 procent av global koldioxid) innan 2040
samt kanske en mindre andel på korta sträckor (100–150 säten, 45–
120 minuter, 24 procent av global koldioxid) innan 2050, medan vätgasflyg kommer att inriktas på regionalmarknaden och relativt korta
sträckor. Livslängden för ett flygplan är cirka 20–30 år så det tar tid
att byta ut flygplansflottan. Varken elflyg eller vätgasflyg förväntas
kunna nå stora marknadsandelar i den stora delen av koldioxidutsläppen som handlar om medellång- och långdistansflyg (73 procent av
global koldioxid), se figur nedan.

255

Clean Sky 2 & FCH 2020, Hydrogen-powered aviation – A fact-based study of hydrogen
technology, economics, and climate impact by 2050.
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Figur 11.9

Klimatpåverkan från flyget

Indikativ översikt över vilka energislag (el, Sustainable Aviation
Fuels eller vätgas) som kan användas år 2020–2050 för att
minska det globala flygets klimatpåverkan

Källa: ATAG, Waypoint 2050 – second edition: September 2021.

Liknande slutsatser dras av IEA som beräknar att framför allt biobränslen och elektrobränslen kommer att kunna spela roll för att de
globala utsläppen ska nå nettonoll till 2050, medan vätgas kan spela
roll på marginalen och bidra mer ifall tekniken skulle utvecklas snabbare
än förväntat, se figuren nedan. IEA beräknar vidare att: 256
• 15 procent av de globala flygbränslena ska vara fossilfria 2030,
40 procent 2040 och 75 procent 2050.
• nästan hälften av alla världens flytande biobränslen ska gå till
flyget 2050.
• tjänsteresor med flyg, som står för en fjärdedel av flyget, och
långväga resor (över sex timmar) för fritidsresor, som står för
cirka 15 procent av flyget, ska 2050 vara kvar på samma nivå som
2019. Totalt ökar ändå antal flygpassagerare med 3 procent per år
till 2050, varav 60 procent av tillväxten äger rum i utvecklingsländer.
• 17 procent av regionala flyg kan överföras till höghastighetståg 2050.
256

IEA 2021, Net Zero by 2050.
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• Koldioxidutsläppen från flyget behöver i snitt minska med 76 procent 2050 jämfört med 2015 för att begränsa uppvärmningen till
1,8 grader till 2100 med 66 procent sannolikhet. Denna utsläppsminskning är dock ett genomsnitt för världen som inte beaktar
rättviseaspekter. Sett per capita innebär det att flygets utsläpp
behöver minska från 0,12 ton 2015 till 0,09 ton 2030, 0,05 ton 2040
och 0,02 ton 2050. Detta beror i stor utsträckning på de antaganden som gjorts för andra sektorers klimatomställning och möjligheter att åstadkomma negativa utsläpp i stor skala.
Figur 11.10

Global energianvändning från flyget fördelat per bränsleslag
samt koldioxidintensitet av bränslemixen

Källa: IEA 2021, Net Zero by 2050.
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11.8

Nollalternativet och utsläppsscenarier

11.8.1

Flyget betalar inte tillräckligt för sina klimatkostnader

Sett per ton-kilometer har priset för flygresor över tid minskat exponentiellt sedan 1950-talet, men de fallande priserna har avtagit något
under de senaste 20 åren.257
Enligt principen om att förorenaren betalar, ska varje trafikslag
betala för sina klimatkostnader vid källan genom internalisering i
priset. Principen att trafik ska prissättas enligt sina samhällsekonomiska kostnader är fastlagd i svensk transportpolitik och kallas transportpolitikens kostnadsansvar.258
Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika
trafikslag betalar sina samhällsekonomiska marginalkostnader för
externa effekter som slitage, olyckor, buller, miljöpåverkan och koldioxid.259 Under antagandet att EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS)
internaliserar kostnaden för koldioxid bedömer Trafikanalys att det
nationella flyget är överinternaliserat. Om det antas att EU ETS däremot inte internaliserar kostnaden för luftfartens koldioxidutsläpp
blir resultatet underinternalisering, där knappt hälften av flygets
externa kostnader betalas. Enligt Trafikanalys betalar internationella
flygningar utanför EU i mycket liten utsträckning för de externa
kostnader de orsakar oavsett koldioxidvärdering. Eftersom flyg utanför EU inte inkluderas i EU:s utsläppshandel är de icke internaliserade externa kostnaderna för sådana flygningar mycket stora. ASEK
rekommenderar användandet av 7 000 kronor per ton koldioxid för
värderingen av koldioxidutsläpp inom transportsektorn260 medan
Trafikanalys utgår från en koldioxidvärdering på 3 500 kronor.261

257

Europeiska miljöbyrå, www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/fifty-years-of-decreasein-international-flight-prices-usd-1978-cents-mile, hämtat 2021-11-23.
258
Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
259
Trafikanalys 2021, Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.
260
Trafikverket, Nyheter i ASEK 7.0,
https://www.trafikverket.se/contentassets/be2d668d0f644fc4b85714cf5af5fbad/nyheter-i-asek7.0.pdf, hämtat 2021-06-15.
261
Trafikanalys 2021, Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.
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I tabellen nedan redovisas kostnaden för olika befintliga och potentiella styrmedel för en flygresa inrikes, inom EU och utanför EU.
En flygresa Stockholm–Luleå orsakar 0,17 ton koldioxid enligt
Icao-kalkylatorn.262 År 2021 var kostnaden för EU ETS, flygskatten,
momsen, reduktionsplikten och Corsia cirka 309 kronor för en flygresa inrikes. Detta är en lite högre kostnad än om flyget skulle omfattas
av en koldioxidskatt men en lägre klimatkostnad än ASEK-värdet.
Ingen moms läggs på utrikes flyg när Corsia tillämpas. EU ETS
tillämpas på flygresor inom EES men inte på flygresor utanför. År 2021
utgjorde ekonomiska styrmedel cirka 189 kronor för en flygresa utrikes till Lissabon och cirka 437 kronor för en flygresa till New York,
varav den största delen berodde på flygskatten och EU ETS. Sådana
flygresor innebär dock en kostnad på 5 700 kronor respektive 8 400 kronor enligt ASEK-värdet.
De nuvarande undantagen för flyget från olika ekonomiska styrmedel uppgår till 900–3 600 kronor beroende på destination.
Den klimatpåverkan som uppstår från höghöjdseffekter står i dagsläget utan prisstyrning.
Tabell 11.5

Klimatpåverkan och kostnad per resa tur-och-retur baserat på
olika destinationer och olika befintliga och möjliga ekonomiska
styrmedel, i kronor
Inrikes, t.ex.
Stockholm–
Luleå

Avstånd enkelväg
Bränsleförbrukning
Koldioxidutsläpp
Höghöjdseffekter (faktor 1,3
inrikes och 1,7 internationellt
pga. brist på specifika data)
Total klimatpåverkan
Styrmedel
Existerar år 2021
EU ETS (50 €/ton CO2, varav
45 % fri tilldelning,
10 kr=1 €)
Flygskatt
262

690 km

Utrikes till inom
EU, t.ex.
Stockholm–
Lissabon
3 000 km

Utrikes till
utanför EU, t.ex.
Stockholm–
Bangkok
8 300 km

66 liter
0,165 ton

190 liter
0,480 ton

280 liter
0,710 ton

0,05 ton

0,34 ton

0,5 ton

0,2 ton

0,8 ton

1,2 ton

45 kr

132 kr

0 kr

126 kr

63 kr

418 kr

Icao Carbon Emissions Calculator, https://www.icao.int/environmentalprotection/Carbonoffset/Pages/default.aspx, hämtat 2021-06-15.
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Inrikes, t.ex.
Stockholm–
Luleå
140 kr
0 kr*
3 kr
91 kr
405 kr

Utrikes till inom
EU, t.ex.
Stockholm–
Lissabon
0 kr
0 kr*
6 kr
91 kr
292 kr

Utrikes till
utanför EU, t.ex.
Stockholm–
Bangkok
0 kr
0 kr*
19 kr
91 kr
528 kr

55 kr

220 kr

0 kr

6 % moms inrikes
Corsia
Reduktionsplikten 2021
Swedavias passageraravgift
Summa
Existerar inte år 2021
EU ETS (extra kostnad för full
auktionering i st f. 45 % i dag)
25 % moms inrikes (extra
kostnad jfr 6 % i dag)
25 % moms utrikes
Energiskatt på flygbränslen
Koldioxidskatt på flygbränslen
Tillägg klimatskatt på
höghöjdseffekter
Reduktionsplikt 2025/2030
Swedavias CO2-avgift
Summa

443 kr
485 kr
160 kr
200 kr

0 kr
875 kr
470 kr
580 kr

0 kr
1 500 kr
700 kr
850 kr

60 kr
10/41 kr
0 kr i snitt
1 413/1 444 kr

400 kr
19/78 kr
0 kr i snitt
2 564/2 623 kr

600 kr
61/250 kr
0 kr i snitt
3 711/3 900 kr

Klimatkostnader ASEK-värde
7 000 kr/ton CO2
Biljettpris

1 450 kr
2 500 kr

3 500 kr

6 000 kr

Källa: Icaos koldioxidkalkylator, hämtat 2021-06-10,
Naturvårdsverkets underlag,
Trafikanalys 2021, Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020,
Lee et al 2021, The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018
SOU 2019:11, Biojet för flyget.
* Innan covid-19-pandemin beräknades Corsia kunna leda till en höjning av priset med 0 kronor inrikes,
1 krona per utrikes flygresa upp till 600 mil och 5 kronor för längre flygresor.

11.8.2

Scenarier över utsläpp från bunkring till flyg

Naturvårdsverket beräknade innan covid-19-pandemin att den ökade
utsläppstrenden för utsläpp från bunkring till utrikes flyg skulle fortsätta framöver.263 Sammanlagt skulle utsläppen från bunkring till utrikes flyg öka med 140 procent 2045 jämfört med 1990. Detta kan
ställas i relation till att Sverige antagit territoriella klimatmål (där endast
inrikes flyg ingår) om att minska de territoriella utsläppen med minst
263

Naturvårdsverket 2021, Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen,
NV-09092-20.
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85 procent senast 2045 jämfört med 1990. Utsläppen från inrikes flyg
skulle dock minska med 38 procent under samma period.
Enligt Transportstyrelsen är det mycket osäkert hur utsläppsutvecklingen kommer att se ut även på några års sikt.264 Denna framtida utveckling beror på ett antal faktorer, inklusive när resebegränsningar upphävs, hur världsekonomin kommer att återhämta sig och
växa, hur efterfrågan kommer att ändras (till exempel vid hemarbete,
digitala möten och utbildningar) samt hur snabbt flygbolagen kan
skala upp igen om efterfrågan tilltar.
Transportstyrelsen beräknade i april 2021 att flygtrafiken i Sverige
kommer att öka igen efter pandemin, men att antalet passagerare 2027
kommer att vara 16 procent lägre än 2019.265 Det är dock stora skillnader mellan utrikes flyg, som förväntas återhämta sig 2027 till ungefär samma nivå som 2019, och inrikes flyg som i stället planar ut på
en nivå som ligger 27 procent lägre än 2019 på grund av färre tjänsteresor. Transportstyrelsen gör inga prognoser som sträcker sig längre
än cirka sju år framåt i tiden, men 2021 tog Transportstyrelsen fram
ett räkneexempel för tiden bortom 2027. Resultatet visas i Brommautredningen266 och i det räkneexemplet ser Transportstyrelsen det
som rimligt att 2019 års nivå av antal passagerare på svenska flygplatser
inte nås förrän omkring 2038/2039 och att inrikes flygtrafik möjligtvis inte längre kommer att nå samma nivåer som 2019. I Brommautredningen beskrivs dock att både Eurocontrol och Swedavia AB
uppskattar att antalet passagerare kommer att återhämta sig till 2019 års
nivåer några år efter 2025, varför utgångspunkten i följande scenarier
har varit Transportsstyrelsens publicerade scenarier snarare än de uppskattningar som beskrivs i Brommautredningen.
Om man antar att antalet flygpassagerare 2021–2027 utvecklas i
enlighet med Transportstyrelsens prognos från april 2021, dvs. med
hänsyn till covid-19-effekten, samt därefter Naturvårdsverkets prognos 2027–2045 från mars 2019, dvs. innan covid-19-pandemin, beräknas utsläppen från bunkring till utrikes flyg 2045 att ligga på ungefär
samma nivå som 2019. Det är 97 procent mer än 1990, medan utsläppen från bunkring till inrikes flyg 2045 skulle bli 50 procent lägre

264

Transportstyrelsen 2021, Passagerarprognos 2021–2027 – Trafikprognos för svensk luftfart,
dnr TSL 2021–2038.
265
Transportstyrelsen 2021, Passagerarprognos 2021–2027 – Trafikprognos för svensk luftfart,
dnr TSL 2021–2038.
266
Ds 2021:25.
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än 1990. Stora osäkerheter finns dock i denna prognos, bl.a. på grund
av Transportsstyrelsens prognos samt utvecklingen av flyget efter 2027.
När även beslutet om reduktionsplikten för flyget, som leder till
cirka 30 procent förnybara eller fossilfria bränslen till 2030, ingår, så
hamnar utsläppen från bunkring till utrikes flyg på en nivå som är
44 procent högre 2045 än 1990, medan utsläpp från bunkring till
inrikes flyg minskar med 63 procent under samma period eller med
48 procent jämfört med 2010. De totala utsläppen från bunkring till
flyg blir totalt sett 8 procent högre 2045 än nivån 1990.
Figur 11.11

Utsläpp av växthusgaser från bunkring i Sverige till inrikes
och utrikes flyg 1990–2019 (exkl. höghöjdseffekter) samt
olika referensscenarier för dessa utsläpp fram till 2045
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Källa: Naturvårdsverket och Energimyndigheten, Miljömålsberedningens bearbetning för att följa
utvecklingen av passagerare 2021–2027 som Transportstyrelsen beräknade i april 2021 och sedan
återgå till samma utveckling som förutspåddes innan covid-19-pandemin samt för att ta hänsyn till
beslutet om reduktionspliktsnivåer fram till 2030.
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Utöver dessa referensscenarier har tre scenarier tagits fram beroende
på graden av teknik- och beteendeförändringar som kan förväntas
fram till 2045, baserat på en underlagsrapport från Chalmers.267 Dessa
scenarier är osäkra och visar olika möjliga utvecklingsvägar för flygets
utsläpp framöver. Eftersom samtliga tre följande scenarier når noll
utsläpp till 2045, följer utsläppen ungefär samma utveckling i dessa
scenarier.
I ett förnybartscenario antas att allt bränsle som tankas i Sverige
2045 är förnybart eller fossilfritt, medan flygtransporten utvecklas
som i referensscenariot med covid-19-effekten. Elflyg och vätgasflyg
från fossilfria källor tar upp till 30 procent av flygtransporterna till
EU. Utsläppen från bunkring i detta scenario skulle därmed kunna
minska till noll 2045, men det skulle innebära ett behov av förnybara
eller fossilfria bränslen på cirka 14 TWh. Utsläpp från bunkring inkluderar dock inte utsläpp från tillverkning och transport av bränslen,
vilket redovisas i övriga sektorer.
I ett förnybart- och beteendescenario antas att, förutom antagandena i förnybartscenariot, flyget betalar i högre grad för sina klimatkostnader, vilket, tillsammans med attitydförändringar och en ökad
användning av digitaliseringsalternativ, bidrar till att dämpa flygvolymer för utrikes flyg 2045 till 2019 års nivå. Detta skulle bidra till att
behovet av förnybara eller fossilfria flygbränslen 2045 halveras till
cirka 7 TWh.
I ett förnybart och omfattande beteendescenario antas att utrikesflygets volym minskar direkt efter covid-19-pandemin och halveras
2045 jämfört med 2019 års nivå, vilket bidrar ytterligare till att utsläppen minskar snabbare i närtid samt att flygets behov av förnybara eller fossilfria bränslen minskar ytterligare till 3,5 TWh 2045.

267

Larsson et al. 2021, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige – Underlag för diskussioner
om nya klimatmål.
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Figur 11.12
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Scenarier över utsläpp från bunkring till flyget
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Källa: Naturvårdsverket och Energimyndigheten, Miljömålsberedningens bearbetning.

11.8.3

Scenarier över klimatpåverkan från befolkningens
flygresor

Chalmers beräknar att klimatpåverkan från befolkningens flygresor,
i ett referensscenario, kommer att öka med 50 procent till 2050 jämfört
med 2019, vilket motsvarar 1,5 ton koldioxidekvivalenter per person.
Detta baseras på antagandet att utrikes flyg efter covid-19-pandemin
kommer att återhämta sig till 2025 för att sedan fördubblas till 2050,
medan inrikesflyget i stället planar ut på en nivå som är 30 procent
lägre än 2019 på grund av färre tjänsteresor. Endast måttliga tekniska
förbättringarna införs i detta scenario.
I det territoriella klimatmålsscenariot, som baseras på att de svenska
territoriella klimatmålen nås, antas att allt bränsle som tankas i Sverige
är förnybart eller fossilfritt. Beroende på om det som tankas utomlands är helt fossilt eller 63 procent förnybart (i linje med IEA:s
Sustainable Development Scenario), om el- och vätgasflyg används
för 30 procent av resorna inom EU samt om åtgärder för att minska
höghöjdseffekterna har fått genomslag, kan klimatpåverkan antingen
öka till 14 miljoner ton eller minska till 5 miljoner ton.

495

Klimatpåverkan från flyget

SOU 2022:15

I beteende- och teknikscenariot, där även tekniska och beteendemässiga förändringar åstadkoms för att bidra till lägre klimatpåverkan
utanför Sveriges gränser, antas att utrikesflygets volym kommer att
ligga kvar på 2019 års nivå fram till 2050. Detta medför att utsläppen
hamnar på mellan drygt 2 och 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter
2050 beroende på omvärldens tekniska omställning.
I det omfattande beteendescenariot antas att utrikesflygets volym
halveras jämfört med 2019 års nivå. Beroende på den teknik som används i omvärlden så beräknas detta leda till utsläpp på mellan drygt
1 och knappt 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2050.
Figur 11.13

Scenarier över klimatpåverkan från befolkningens flygresor
Övre nivån i spann: omvärlden utvecklas i linje med nuvarande
trender och teknik, enligt IEA:s Stated Policies Scenario.
Lägre nivån i spann: omvärlden utvecklas i linje med en global
klimatomställning, enligt och IEA:s Sustainable Development Scenario

Källa: Larsson et al. 2021, Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige – Underlag för diskussioner om
nya klimatmål.

11.9

Miljömålsberedningens överväganden och förslag

11.9.1

Utgångspunkter för att minska flygets klimatpåverkan

Sverige är ett stort och avlångt land, i utkanten av Europa, som är
beroende av relationer med omvärlden. En god tillgänglighet nationellt och internationellt har stor betydelse för befolkning och närings496
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liv i Sverige, för konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och välfärd.
Flyget har en roll för att uppnå en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för befolkningen och näringslivet i hela landet, särskilt när det gäller det långväga resandet.
Flygbranschen har drabbats hårt av covid-19-pandemin och befinner sig i sin största ekonomiska kris i modern tid. Det råder därmed
stora osäkerheter om flygets framtid. Konsekvenserna av covid-19pandemin skulle dock kunna omvandlas till en möjlighet för att ställa
om flyget.
Samtidigt har flyget en betydande och ökande klimatpåverkan
enligt Naturvårdsverkets statistik, särskilt när det gäller internationellt flyg. Eftersom flyget bidrar till stora utsläpp per resa är det stora
skillnader i utsläpp beroende på olika flygresor.
Sverige ska inte minska flygets utsläpp så att utsläppen kan öka
någon annanstans. Regleringen av klimatpåverkan från internationellt flyg ska därmed i första hand komma från Icao och EU. De
målsättningar och styrmedel som Icao tillhandahåller i dag är dock
långt ifrån tillräckliga för att placera internationellt flyg i linje med
Parisavtalets 1,5-gradersmål. Fit For 55 innebär möjligheter att minska
flygets klimatpåverkan. De flesta investeringarna i produktion och
distribution av fossilfria bränslen kommer att behövas i olika länder,
medan Sverige har möjlighet att införa ekonomiska styrmedel och
arbeta bilateralt, t.ex. inom Norden för att gå före och ställa om flygets
klimatpåverkan i linje med vad den svenska flygbranschen efterfrågar.
En viktig utgångspunkt för att minska flygets klimatpåverkan är
att flyget, likt andra sektorer, ska betala för sina utsläpp.
De styrmedel som är möjliga att använda för att minska flygets
klimatpåverkan är framför allt EU ETS, energiskatten, forskningsoch investeringsstöd, reduktionsplikten, flygskatten, klimatdeklarationer, upphandling samt Corsia och Icaos regelverk när det gäller
t.ex. bränsleförbrukning och flygledning.
Även höghöjdseffekter är betydande och bör minska men är för
osäkra i dagsläget för att kunna regleras med tillräcklig säkerhet.
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Utsläpp från bunkring till internationellt flyg ska
inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål
och koldioxidutsläpp från inrikes flyg ska inkluderas
i klimatmålet för inrikes transporter till 2030

Förslag:
• att riksdagen beslutar om att utsläpp från bunkring till internationellt flyg inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål om att nå nettonollutsläpp inom svenskt territorium
senast 2045.
• att riksdagen beslutar om att koldioxidutsläpp från inrikes flyg
inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030.
Miljömålsberedningen har fått i uppdrag att ta fram mål för flygets
klimatpåverkan. För Miljömålsberedningens uppdrag är utgångspunkten att strategier ska innehålla förslag till etappmål, styrmedel och åtgärder som bidrar till att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Tillförlitlig statistik är en av grunderna för målformuleringen
Statistik om utsläpp från bunkring till inrikes och utrikes flyg visar
utsläpp från både svenska och utländska befolkningen som flyger
från och till svenska flygplatser. Statistiken rapporteras till EU och
FN enligt gängse internationella riktlinjer.
Chalmers beräkning av klimatpåverkan från befolkningens flygresor är viktig för att visa samtliga utsläpp från svenska befolkningen,
inklusive höghöjdseffekter, från och till slutdestination (inklusive
transfer). Indikatorn över befolkningens klimatpåverkan från flygresor har tagits fram två gånger på uppdrag av Naturvårdsverket och
skulle behöva ges ordnade former för att åstadkomma en årlig uppföljning samt en utveckling av statistik när det gäller Sveriges specifika uppgifter om t.ex. resvanor, andel biodrivmedel, flygplansflottans
energieffektivitet, transitflyg och svenska befolkningens flygresor i
andra länder. Transportsstyrelsen, Trafikanalys, FOI och Luftfartsverket skulle kunna involveras i framtagningen och kvalitetssäkringen
av indikatorn.
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Det är väl belagt att höghöjdseffekter – globalt sett – bidrar till
den globala uppvärmningen. Omfattningen av denna klimatpåverkan
är dock fortfarande förknippad med stora osäkerheter globalt samtidigt
som specifika data för Sveriges luftrum och för enskilda flygrutter
saknas. Höghöjdseffekter ska inte i dagsläget ingå i något etappmål.
Mer applicerad forskning behövs för att kunna kvantifiera storleken
på denna effekt i Sverige med mer specifika data, vilket även ger möjlighet att kunna minska höghöjdseffekterna i flygtrafik.
Sverige behöver samordna sina leveranser av biodrivmedel,
inklusive till flyget
Flygets klimatpåverkan ska minska inom och utanför Sveriges territorium i den mån Sverige har rådighet. Samtidigt ingår endast inrikes
flyg i Sveriges långsiktiga klimatmål medan internationellt flyg inte
ingår i något svenskt klimatmål. Sverige ska gå före samtidigt som
Sverige ska arbeta för att Icao och EU ska anpassa sina klimatmål och
verktyg för att internationellt flyg ska minska sina utsläpp i linje med
Parisavtalets 1,5-gradersmål.
Sverige har störst rådighet över utsläppen som uppstår till följd
av flygets tankning av fossila bränslen i Sverige, främst när det gäller
inrikes flyg men även när det gäller internationellt flyg från och till
Sverige. Sverige har även viss rådighet över klimatpåverkan från flyg i
Sveriges luftrum – framför allt när det gäller höghöjdseffekter – samt
över klimatpåverkan från befolkningens flygresor – framför allt genom
flygskatten samt styrmedel som inriktas till utsläpp från bunkring
såsom reduktionsplikten.
Det behövs stora investeringar i länderna för produktionen och
distributionen av fossilfria bränslen, fossilfri el och fossilfri vätgas.
Det är en förutsättning för att uppnå målen. Styrmedel på efterfrågeoch produktionssidan ger en större tydlighet och långsiktighet i klimatarbetet för flyget samt ökar lönsamhet för de fossilfria alternativen,
vilket är viktigt bl.a. för att nödvändiga investeringsbeslut ska fattas
för att produktionen av fossilfria bränslen ska kunna komma till stånd.
Beslut om politiska mål kan även förtydliga att regeringen bör stödja
utvecklingen mot ett fossilfritt flyg i samråd med branschen och andra
relevanta aktörer.
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Sverige har visst nationellt ansvar för att samordna omställningen
av bränsleleveranser och transporter till fossilfritt på ett samlat sätt
samt viss nationell rådighet att minska flygets klimatpåverkan i linje
med Icaos och EU:s regelverk, varför Miljömålsberedningen föreslår
att flygets klimatpåverkan ska inkluderas i de befintliga territoriella
klimatmålen. Detta skulle bidra till att alla bränsleleveranser i Sverige
och alla färdmedel behandlas lika, vilket i sin tur bidrar till en bättre
nationell samordning av klimatomställningen i den mån Sveriges åtgärder placeras i en internationell och europeisk kontext samt samordnas med EU och Sveriges grannländer, framför allt Norge och Danmark.
Sveriges rådighet över bunkringsutsläpp är större än över övriga
sätt att skilja på flygets klimatpåverkan, t.ex. befolkningens klimatpåverkan eller utsläpp från svenskt luftrum, då ett antal styrmedel
som moms, energiskatt, EU ETS, reduktionsplikten och flygplatsavgifter tydligare styr mot flygningarna från och till Sverige oavsett
flygets mellan- eller slutdestination. Flygskatten och klimatdeklarationen är däremot tydligare inriktade mot att minska klimatpåverkan
från befolkningens flygresor till slutdestination, inklusive höghöjdseffekter. När utsläpp från bunkring minskar kan det dock uppstå koldioxidläckage antingen om flygbolag väljer att bunkra extra mycket
flygbränsle utomlands, vilket skulle kunna motverkas av EU-kommissionens förslag på tankningstvång på 90 procent, eller om passagerare väljer att flyga från och till t.ex. Kastrup Danmark och Gardemoen
Norge i stället för en flygplats i Sverige, varför nordiskt samarbete
behövs.
Reduktionsplikten och dess kompatibilitet med EU-kommissionens förslag RefuelEU Aviation är avgörande för att nå fossilfrihet.
Ökad långsiktighet och politisk enighet när det gäller detta styrmedel
kan leda till att nödvändiga investeringar har större chans att bli av.
Alla tre andra åtgärdskategorier som begränsar flygvolymer, ökar
energieffektiviteten hos flygplan och minskar höghöjdseffekter är
dock viktiga av fler skäl, dels för att möjliggöra en hållbar användning av fossilfria bränslen, el och vätgas, dels för att uppnå högsta
möjliga kostnadseffektivitet och säkerhet i att nå klimatmålen.
Genom att inkludera utsläpp från bunkring till utrikes flyg i det
befintliga långsiktiga territoriella klimatmålet i stället för ett separat
etappmål kan en högre kostnadseffektivitet åstadkommas.
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Icao har som mål att halvera utsläppen från internationellt flyg
till 2050 och Iata har som mål att flyget ska nå nettonollutsläpp till
2050. Att Sverige tar sin del av ansvaret för utsläppen från internationellt flyg och sjöfart påverkar inte Icaos huvudansvar i dessa frågor,
utan påskyndar sektorns klimatomställning. Storbritannien var det
första landet i världen att 2021 inkludera bunkring till internationellt
flyg och sjöfart i sitt territoriella klimatmål till 2035. Genom att
Sverige följer Storbritanniens exempel, kan en högre ambition i det
internationella klimatarbetet för minskade utsläpp från internationellt flyg uppnås. Att gå före kan möjliggöra att andra länder och EU
följer efter. Sverige var t.ex. tillsammans med övriga nordiska länder
bland de första länderna i världen att införa en reduktionsplikt eller
kvotplikt för flyget, vilket kan ha bidragit till att EU-kommissionen
nu föreslår kvotplikt på EU-nivå inom ramen för förslaget RefuelEU
Aviation.
Inrikes flyg ingår i EU:s utsläppshandelssystem, till skillnad från
övrig inrikes trafik. Priset på EU ETS har ökat väsentligt till mer än
80 euros per år i december 2021.
Miljömålsberedningen föreslår att koldioxidutsläpp från inrikes
flyg ska inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030, så
att det bidrar till tydlighet för flygbranschens omställning i närtid,
så att incitament till minskade utsläpp från inrikes flyg samt övrig
inrikes trafik ökar samt så att alla färdmedel för inrikes transporter
behandlas likadant och att utsläpp från all inrikes trafik minskar på
ett kostnadseffektivt sätt.
Eftersom de nuvarande klimatmålen – både det långsiktiga territoriella klimatmålet och transportmålet – inte omfattar växthusgasbudget, så föreslås ingen sådan för flyget.
Flyget har ett underskott av klimatstyrning, särskilt när det gäller
att internalisera klimatkostnader från internationellt flyg. Sverige har
ett antal nationella verktyg på plats för att kunna minska utsläpp från
bunkring till flyg, inom ramen för vad Icao och EU rekommenderar.
EU:s Fit For 55 skulle kunna främja Sveriges och EU:s möjlighet att
införa bl.a. ekonomiska styrmedel.
Mål för flyget bör i första hand vara teknikneutrala, varför ett specifikt mål för t.ex. elflyg inte föreslås inom ramen för miljömålssystemet.
Däremot är det viktigt med en hög ambition för forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion av fossilfritt flyg inklusive elflyg.
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Flygbranschens färdplan för fossilfritt flyg är en viktig
utgångspunkt
Ett nationellt mål för flyget ska inte vara mindre ambitiöst än vad
branschen själv har åtagit sig enligt flygbranschens färdplan till Fossilfritt Sverige, dvs. fossilfritt inrikes flyg till 2030, fossilfri bunkring
till flyg – både inrikes och internationellt – till 2045 och ett mål för
elflyg. Branschen har beslutat om dessa mål under förutsättning att
staten bistår med styrmedel och åtgärder för att stödja utvecklingen.
För statens del handlar det om fem konkreta förslag på åtgärder som
branschen förutsätter:
• Staten bör besluta om inriktningen på ett statligt investeringsstöd
samt medel för projektering av produktionsanläggningar.
• Staten bör bygga upp och kommunicera en offentlig målbild för
övergången till fossilfritt flyg, med hållpunkterna 2030 och 2045
och inkluderande ett långsiktigt mål om elflyg.
• Staten bör avsätta medel för att möjliggöra effektivisering av storskalig produktion av fossilfritt bränsle.
• Staten bör se över hela avgifts- och stödsystemet för att på så vis, tillsammans med samtliga aktörer, hitta en affärsmodell som fungerar.
• Staten bör göra en upphandling av den mängd fossilfritt bränsle
som krävs för alla offentliga flygresor i Sverige.
Biojetutredningen268 föreslog även att flygets utsläpp bör omfattas
av tydliga politiska mål för att driva både politiken och näringslivet i
riktning mot ett fossilfritt flyg till 2045. Biojetutredningen ansåg att
det långsiktiga målet för flyget ska vara 100 procent förnybara drivmedel med låga livscykelutsläpp till 2045, dvs. detsamma som flygbranschens långsiktiga mål i färdplanen för fossilfrihet men med ett
förtydligande om att endast förnybara drivmedel med låga eller inga
livscykelutsläpp ska användas.

268

SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
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Klimatpåverkan från sjöfarten

Globalt stod bränslet från den internationella sjöfarten för cirka
en miljard ton koldioxid, vilket motsvarar nästan tre procent av
världens koldioxidutsläpp under 2018.1 Utifrån ett livscykelperspektiv
inkluderas utsläppen av både produktionen av bränsle och tillverkningen av fartyg som också genererar utsläpp av växthusgaser. Merparten av växthusgasutsläppen uppstår vid framdrift när fossila bränslen
används.
Klimatpåverkan från sjöfart kan fördelas på olika sätt:
• i land där bunkerbränslet säljs (nuvarande system för rapportering till FN)
• i proportion till nationella utsläpp
• till transportföretagets nationalitet eller till landet där fartyget är
registrerat eller till operatörens land
• till avgångsland eller destination för ett fartyg (eller en kombinerad uppdelning)
• till avgångsland eller destination för passagerare eller last (eller
kombinerad uppdelning)
• till det land som äger lasten eller passagerarnas ursprung
• utsläpp som genereras i nationellt territorium.

1

IMO 2020, Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020, Executive Summary, International
Maritime Organization.
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Det finns inget enskilt allokeringsalternativ som kan betraktas som
miljöeffektivt, juridiskt effektivt och som samtidigt möjliggör en
rättvis fördelning av bördan.2
För ländernas rapportering av sjöfartens utsläpp till FN används
IPCC:s riktlinjer som gör gällande att varje land ska rapportera utsläppen från internationell sjöfart utifrån hur mycket bränsle som
tankats i landet av fartyg som har en destination utanför landets
gränser som fartyget tankar ifrån. Utifrån denna definition står EU:s
sjöfart för dryga tre procent av de totala växthusgasutsläppen. I Sverige
stod inrikes och utrikes bunkring3 för 9 miljoner ton växthusgasutsläpp 2020 vilket är tredubbling av utsläppen jämfört med 1990.
Ökningen av utsläpp beror på att tankningen av sjöfartsbränslen till
utrikes sjöfart har ökat i Sverige. Tankningen kan både göras i hamn
eller till sjöss ifrån bunkringsfartyg. Det innebär att vissa fartyg kan
välja att tanka ifrån ett specifikt land utan anlöpa i hamn.
I Sveriges nationella klimatmål ingår inrikes sjöfart medan utrikes
sjöfart, även kallad internationell bunkring som rapporteras till EU
och FN, inte ingår i de befintliga klimatmålen. EU-kommissionens Fit
for 55 för sjöfarten med inkludering av sjöfarten i EU:s handelssystem
med utsläppsrätter (EU ETS) och ett reduktionspliktsystem för hela
EU:s sjöfart, berör också den svenska internationella bunkringen för
fartyg som har en bruttodräktighet4 över 5 000.
I ett globalt perspektiv är sjöfarten även en stor källa till utsläpp
av svaveloxider, kväveoxider och partiklar till luften vilket inte bara
påverkar klimatet utan också människors hälsa och miljön samt havsmiljön.
Ungefär 90 procent av allt gods som transporteras i världen transporteras någon gång, i någon del av transportkedjan, med ett fartyg.
Enligt prognoser från den internationella sjöfartsorganisationen
IMO5 kan utsläppen av koldioxid komma att öka med 0–40 procent
2

Heitmann, N., Khalilian, S., 2011, Accounting for carbon dioxide emissions from international shipping: Burden sharing under different UNFCCC allocation options and regime
scenarios. Marine Policy 35, 682 691.
3
Med bunkring menas det bränsle som tankas för sjöfartstransporter inrikes eller utrikes. Med
utrikes avses att fartyget tankar i Sverige men ska till en destination utanför Sveriges gränser.
4
Bruttodräktighet anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd, dvs.
volymen av samtliga slutna utrymmen.
5
Internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization) är FN:s
fackorgan för sjöfart. Sverige medlem i IMO sedan 1959. Arbetet i IMO består bl.a. av att ta
fram rättsakter och rekommendationer som reglerar den internationella sjöfarten. IMO har
genom åren främjat antagandet av 50 konventioner och protokoll samt antagit mer än
1 000 koder och rekommendationer på det maritima området.
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mellan åren 2018–2050 jämfört med 2018 års nivå, om inga vidare
åtgärder vidtas. Under perioden 2008–2018 har utsläppen minskat
med 10 procent.6 De globala utsläppen från sjöfarten nådde sin topp
hittills 2008 och har inte gått över denna nivå sedan dess, trots att
mängden transporterat gods har ökat under samma tidsperiod, vilket
också illustreras i figuren nedan.
Figur 12.1

Internationell sjöfarts utsläpp av växthusgaser, transportarbete,
utsläpp per transportarbete7

Källa: IMO,Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020.

Enligt IMO är förklaringen till att utsläppen inte ökat, trots att godsmängden har ökat, skarpare krav på fartygsdesign och att energieffektiviseringsåtgärder har implementerats.8 Det finns också en
trend mot att bygga större fartyg. Dessutom används mer effektiva
fossila bränslen och icke-fossila bränslen globalt vilket minskar utsläppen av transporterat ton gods per kilometer.

6

IMO 2020, Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020, Executive Summary, International
Maritime Organization.
7
Transportarbetet beskriver en aktivitet i transportsystemet. I detta fall förflyttningen av ett
ton gods en kilometer kan även uttryckas i tonkilometer.
8
IMO 2020, Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020, Executive Summary, International
Maritime Organization.

505

Klimatpåverkan från sjöfarten

12.1.1

SOU 2022:15

Utsläpp från bunkring i Sverige

Utsläpp från bunkring i Sverige till utrikes, även kallad internationell
sjöfart ingår inte i de befintliga svenska klimatmålen. Utsläpp från
utrikes sjöfart definieras av Naturvårdsverket som de utsläpp som
uppstår från fartyg som tankar från svenska sjöfartsbränsleleverantörer med en destination utanför Sveriges gränser. Utrikes sjöfart,
enligt denna definition, stod 2020 för 8,3 miljoner ton utsläpp av
växthusgaser.
Utsläpp av växthusgaser från bunkring i Sverige till inrikes respektive utrikes sjöfart har tredubblats sedan 1990 och mellan 2019–2020
ökade bunkringsutsläpp med 17 procent.
Utsläppen från bunkring från utrikes sjöfart kan innebära att
utsläppen uppstår utanför Sveriges sjöterritorium och därmed i en
annan del av världen.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

Figur 12.2

Inrikes och utrikes utsläpp av växthusgaser från sjöfartsbunkring
1990–2020
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Källa: Naturvårdsverket.

Sambandet mellan det internationella godstransportarbetet på svenskt
vatten och utrikes bunkring är svagt, vilket framgår av figuren nedan.
Mellan 1990–2020 minskade det internationella godstransportarbetet
med cirka 1 procent medan bunkringen till internationell sjöfart i
Sverige ökade med 251 procent under samma period.
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Att sambandet är svagt kan förklaras med att den internationella
fartygstrafiken ofta har stora bränsletankar och därför kan välja i
vilket land som fartyget vill bunkra bränslet.
Figur 12.3

Utsläpp till följd av bunkring i Sverige till internationell sjöfart
samt transportarbetet från utrikes sjötransporter under perioden
1990–2020

Källa: Naturvårdsverket, Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2021.
Anm: *I transportarbetet från utrikes sjötransport finns det ett tidseriebrott från och med 2015
och framåt, efter detta årtal har avståndsberäkningarna genomförts med hjälp av AIS-data.

Att transportarbetet med fartyg till svenska hamnar minskar medan
utsläppen ökar förklarar Naturvårdsverket9 med att:
• Svenska bränsleproducenter har vunnit marknadsandelar på internationella bunkringsmarknaden dels genom att de svenska bränsleproducenterna var tidigt ute med att kunna erbjuda låg-svavelhaltigt bränsle, dels för att ett stort konkurrerande danskt företag
gick i konkurs 2014.

9

Naturvårdsverket 2020, Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020 – Klimat
och luft i fokus, rapport 6945.
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• Vid produktionen av låg-svavelhaltigt bränsle uppstår restolja
(eldningsolja 2–5) som en biprodukt. Produktionen av restolja
har ökat på grund av större efterfrågan på låg-svavelhaltigt bränsle
där restolja sedan säljs som billigare hög-svavelhaltigt bränsle.
• Hur mycket rederierna väljer att bunkra i Sverige har också att
göra med hur bränslepriset i Sverige förhåller sig till priset i andra
länder och till fartygets rutter i övrigt.
• Många fartyg har separata bränsletankar vilket gör att fartygen kan
tanka flera olika bränsletyper samtidigt utan att bränslet blandas.
Tex. kan hög-svavelhaltigt tankas i Sverige och sedan användas
utanför SECA-området.10 År 2020 tankades nästan 1,9 miljoner
kubikmeter hög-svavelhaltig eldningsolja (EO2–6) från svenska
bränsleleverantörer till utrikes sjöfart. 11
12.1.2

Utsläpp från bunkring i Sverige till kommersiell sjöfart,
fritidsbåtar och fiskebåtar samt militär

Utsläpp från till inrikes sjöfart ingår i etappmålet för inrikes transporter.
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart som
ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst 70 procent
senast år 2030 jämfört med år 2010.12

Inrikes sjöfart exklusive fiskebåtar stod 2020 för cirka 660 tusen ton
utsläpp av växthusgaser vilket motsvarade cirka 4 procent av de totala
transportutsläppen samma år. Sveriges fiskeflotta stod för 83 tusen
ton utsläpp 2020. Fiskebåtar rapporteras enligt Naturvårdsverkets
indelning av utsläppen i arbetsmaskinsektorn och ingår inte i transportetappmålet.
Med kommersiell sjöfart menas i figuren nedan vad som även kan
kallas handelsfartyg eller handelssjöfart och inkluderar också driften
av offentligt upphandlade och statligt ägda fartyg. Kommersiella fartyg kan till exempel vara last-, och passagerarfartyg, bogseringsbåtar,
isbrytare, lotsbåtar, sjömätningsfartyg, kustbevakningsfartyg m.m.
10

Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen utgör ett svavelkontrollområde (SECA). SECAområden tillåter en svavelhalt på 0,10 viktprocent i det bränsle som används ombord.
11
Energimyndigheten. Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad på
transportslag samt bränsleslag, 1970, Statistikdatabasen.
12
Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.
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Fritidsbåtar delas i Naturvårdsverkets utsläppsstatistik upp i båtar
med tvåtakts- respektive fyrtaktsmotorer där de sistnämnda dominerar fritidsbåtflottan.
Utsläppen från den svenska sjöfartssektorn (dvs. kommersiella
fartyg inklusive statligt ägda fartyg, privata fritidsbåtar och fiskebåtar) har ökat med 11 procent sedan 1990, se figuren nedan.

Tusen ton koldioxidekvivalenter

Figur 12.4

Utsläpp av växthusgaser från kommersiella fartyg, privata
fritidsbåtar och fiskebåtar Sverige 1990–2020
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Källa: SCB.

12.1.3

Utsläpp från offentligt upphandlad sjöfart

Utsläppen av växthusgaser från kommersiella fartyg (inrikes sjöfart
exkl. fritidsbåtar) 2020 var nästan 480 tusen ton koldioxidekvivalenter
vilket är en ökning med cirka 37 procent sedan 1990. Ungefär hälften
av utsläppen från inrikes yrkessjöfart kommer från fartygstrafik som
ägs eller upphandlas av statliga myndigheter, regioner och kommuner.
En stor del av den upphandlade sjöfartstrafiken och därmed växthusgasutsläppen står Gotlandstrafiken för (cirka 156 tusen ton koldioxidutsläpp), se tabell nedan.
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Inrikes sjöfarts utsläpp från myndigheters fartyg eller fartyg
upphandlade av myndigheter, regioner och kommuner

Offentligt upphandlad sjöfart
Gotlandstrafiken
Regional kollektivtrafik till sjöss
Trafikverkets vägfärjor
Sjöfartsverkets fartyg
Kustbevakningens fartyg
Övriga fartyg

Utsläpp 2018/2019 i ton
156 000 CO2
35 000 CO2
34 000 CO2-ekv.
34 500 CO2
19 000 CO2
3 000 CO2-ekv.

Källa: I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040 (SOU 2021:48).

12.1.4

Sjöterritorium och hastigheter till sjöss samt fartygens
ålderssammansättning

Sjöterritorium kan delas in i områdena ekonomisk zon och territoriell gräns.
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Havsområden uppdelat på zoner för Sverige, Norge och Danmark

Källa: Rapport från projektet Hav möter land. Lagstiftning till havs.
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Den ekonomiska zonen är geografiskt större än den territoriella
gränsen.
Det går också att dela in sjöfarten i flaggstat eller svenskregistrerade fartyg. Året 2020 hade Sverige 642 svenskregistrerade fartyg i
handelsflottan13 varav 317 fartyg var på minst 100 bruttodräktighet
och 129 fartyg som var på minskat 500 i bruttodräktighet. Det motsvarar 0,2 procent av den globala handelsfartygsflottan. De svenska
rederierna fogade över totalt 653 handelsfartyg på minst 100 bruttodräktighet 2020.
I Sverige råder generell fri hastighet till sjöss med undantag för
hamnar och vissa farleder. Det är länsstyrelsen som har beslutanderätt
om hastigheter till sjöss som ligger inom länsstyrelsens jurisdiktion.
Länsstyrelsen får lämna föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för t.ex. vattenskoteranvändning. Den genomsnittliga åldern för
den svenskregistrerade handelsflottan 2020 var 44 år. Genomsnittsåldern skiljer sig en del beroende på fartygstyp. Av tabellen nedan
framgår de svenskregistrerade fartygen och internationella linjetrafik
till och från svenska hamnar som t.ex. sjöfartssträckan Helsingborg–
Helsingör.

13

Handelsflottan består av lastfartyg (tankfartyg, bulkfartyg, rorofartyg, General Cargo,
Containerfartyg, övriga lastfartyg) samt passagerarfartyg (passagerarfärjor, RoPax, kryssningsfartyg, övriga passagerarfartyg).
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Svenska inrikes fartyg och internationell linjetrafik
till och från svenska hamnar

Fartygstyp

Antal
fartyg

GenomFartygsdistans
snittsålder (antal fartyg)
<
10
km

Passagerare
och godstransporter
Passagerare
transporter

Ropax

< <
50 100
km km

Total bränsleförbrukning
(ton/år)

134

30

20

25

39

3 838

13 (19)

571 514

Passagerarfärjor

81

44

23

64

51

65

8 (15)

10 369

Kryssningsfartyg

66

26

0

1

2

5 879

12 (21)

45 243

Fordontransportsfartyg
Transportfartyg

LastGenomkapcitet snittlig
(dödvikt) fartygshastighet,
designfart
i parentes
(knop)

Cargofartyg
Tankfartyg

171

16

0

0

14

16 012

14 (20)

67 465

1 419

19

4

4

11

6 495

9 (13)

148 832

820

14

1

2

2

32 251

10 (15)

163 114

Containerfartyg

98

15

0

0

0

27 937

12 (20)

44 858

Bulkfartyg

119

17

0

1

1

37 386

10 (15)

28 542

Fiskefartyg

Fiskefartyg

412

32

1

11

16

Liten

3 (12)

5 212

Servicefartyg

Servicefartyg

766

24

7

12

14

Liten

8 (16)

28 522

Källa: Malmgren et. al. 2021, The feasibility of alternative fuels and propulsion concepts for various shipping
segments in Sweden.

12.2

Internationella mål, styrmedel och åtgärder

12.2.1

Parisavtalet

Det finns metodriktlinjer från IPCC som reglerar hur utsläpp från
sjöfarten ska rapporteras. Sjöfartens utsläpp rapporteras i det land där
bränslet har bunkrats, dvs. tankats. Den internationella bunkringen
dvs. tankningen av bränsle för internationell sjöfart och flyg, nämns
inte uttryckligen i Parisavtalet, till skillnad från FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. Det finns därmed inga hinder eller skrivningar i avtalet som säger att parterna inte kan inkludera det i sina
nationella klimatbidrag, även kallat NDC, Nationally Determined
Contribution. Till exempel har Storbritannien aviserat ett beslut att
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inkludera utrikes flyg- och sjöfart i sitt nationella klimatmål men inte
till sitt klimatbidrag under Parisavtalet.
Under COP26 i Glasgow 2021 skrev flera länder bland annat
Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Norge och Finland under
Deklarationen för fossilfri sjöfart 2050.14 Deklarationen ställer sig
bland annat bakom att IMO ska anta ett nollutsläppsmål till 2050.
Samma parter antog också Clydebankdeklarationen,15 vilket innebär
att de länder som stödjer deklarationen ska främja sjöfartens klimatomställning genom att identifiera och verka för gröna sjöfartskorridorer. En grön korridor innebär en sträcka mellan två hamnar
som, åtminstone delvis, trafikeras av utsläppsfria sjötransporter för
fartygets alla aktörer och hela livscykeln, bör vara helt utsläppsfria.
12.2.2

Helsingforskonventionen och Helcom

Konventionen om skydd av Östersjöns marina miljö, Helsingforskonventionen, beslutades 1974 och reviderades 1992. Helsingforskonventionen är den regionala havsmiljökonventionen för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är samtliga länder som gränsar till Östersjön och EU.16
Sedan 2007 har Helcom antagit en aktionsplan som syftar till att
Östersjön ska ha en god ekologisk status 2021.17 Aktionsplanen
består av fyra områden; övergödning, biologisk mångfald, farliga
ämnen och sjöfartens miljöanpassning.
År 2018 konstaterades att målet god ekologisk status troligen inte
nås till 2021 och därför togs ett beslut om att aktionsplanen skulle
revideras, men med samma ambitionsnivå. Samtidigt beslutades att
planen skulle uppdateras med nytillkomna frågor som t.ex. att inkludera Agenda 2030 och hållbarhetsmål 14 – Hav och marina resurser.18 En uppdaterad plan antogs 2021.

14

https://eng.em.dk/publications/2021/november/erklaering-soefart/.
https://www.gov.uk/government/publications/cop-26-clydebank-declaration-for-greenshipping-corridors/cop-26-clydebank-declaration-for-green-shipping-corridors.
16
SOU 2020:83, Havet och människan, delbetänkande av Miljömålsberedningen.
17
Helcom 2007, Baltic Sea Action Plan, Antagen 15 november på Helcoms ministermöte.
18
SOU 2020:83, Havet och människan, delbetänkande av Miljömålsberedningen.
15
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Emission Control Area, ECA

Utsläppskontrollområde (Emission Control Area, ECA) är ett
område till sjöss där man beslutat om obligatoriska gränsvärden för
att minska fartygsgenererade luftutsläpp av kväveoxider, svavel och
partiklar. Svavel- (SECA) och kväveoxidkontrollområdet (NECA)
består av hela Östersjön och ett område i Nordsjön och Engelska
kanalen. I SECA-området är det enbart tillåtet att använda bränsle
med en svavelhalt lägre än 0,10 viktprocent eller att rena rökgaserna
till motsvarande nivå.19 I NECA-området måste nybyggda fartyg
efter 1 januari 2021 utrustas med framdrivning som reducerar kväveoxidutsläppen med 80 procent jämfört med 1990.
12.2.4

FN:s havsrättskonvention

I havsrättskonventionen, eller Förenta nationernas havsrätts-konvention, Unclos,20 finns havsrättsfrågorna samlade i ett avtal. Konventionen började förhandlas 1956 men undertecknades först 1982 och
trädde i kraft 1994. Havsrättskonventionen reglerar hur världens
länder ska dela upp världshavet och dess resurser. Det innebär vattenpelaren, kontinentalsockeln och havsbottnen in till baslinjen, med
alla aspekter på ländernas juridiska och ekonomiska rättigheter samt
nyttjande och skydd. Besluten tas på ett årligt återkommande partsmöte under ledning av FN:s generalsekreterare. Enligt havsrättskonventionen är staterna skyldiga att skydda och bevara den marina
miljön och ska vidta de åtgärder som krävs och som är förenliga med
konventionen för att förhindra, begränsa och kontrollera föroreningar
av den marina miljön från alla slags källor.
Sverige undertecknade havsrättskonventionen 1982 och ratificerade den 1996.21 Konventionen har införlivats i svensk rätt genom
lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon samt genom ändringar i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och
i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

19

Transportstyrelsen 2020, https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-ochhalsa/Luftfororening/SOx---svaveloxider/Kommande-krav/, hämtat 2021-09-13.
20
United Nations Convention of the Law of the Seas.
21
SÖ 2000:1, Förenta nationernas havsrättskonvention Montego Bay den 10 december 1982
och avtalet om genomförande av Del XI i denna konvention New York den 28 juli 1994.
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International Maritime Organization (IMO)

Den internationella sjöfartsorganisationen även kallad International
Maritime Organization (IMO) är ett FN-organ för internationell
sjöfart. År 2018 antog IMO en klimatstrategi som innebär att de
årliga utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten
ska kulminera så snart som möjligt och därefter minska med minst
50 procent till 2050 jämfört med 2008 års nivå. I klimatstrategin står
det också att man bör sträva mot att växthusgaserna ska fasas ut så
snart som möjligt. I klimatstrategin ingår även mål om att utsläppen
per transportarbete dvs. utsläppen per transporterad passagerare
eller gods, ska minska med 40 procent till 2030 och 70 procent till
2050 jämfört med 2008.22
Transportstyrelsen representerar regeringens ställningstaganden
i IMO. Transportstyrelsen är också med i IMO:s miljökommitté
som adresserar frågor om sjöfartens miljö- och klimatpåverkan.
År 2016 fattade IMO beslut om att införa ett globalt system för
insamling av information av fartygens drivmedelsförbrukning. IMO:s
regelverk (IMO Data Collection System, DCS) innebär att från och
med den 1 januari 2019 ska fartyg i den internationella trafiken med en
bruttodräktighet23 från 5 000 och uppåt, årligen samla in och rapportera uppgifter om bl.a. bränsleförbrukning, distans och restid.
IMO kommer under våren 2023 ta beslut om att skärpa sitt mål
för utsläppsminskningar av växthusgaser som uppstår vid internationell sjöfart.
Under 2019 startade EU-kommissionen ett arbete för att harmonisera IMO:s och EU:s MRV-system (se avsnitt 12.3.1).24
12.2.6

Energieffektiviseringsindex för fartyg (EEDI)

IMO har antagit ett globalt juridiskt bindande energieffektiviseringsindex för nybyggda fartyg – Energy Efficiency Design Index, EEDI.
Detta är ett obligatoriskt index som infördes 2013 och gäller nästan alla
(cirka 85 procent) nybyggda fartyg från och med 2015. Vart femte år ska
22

IMO 2018, INITIAL IMO STRATEGY ON REDUCTION OF GHG EMISSIONS
FROM SHIPS, Submission to the UNFCCC Talanoa Dialogue.
23
Bruttodräktighet anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd, dvs.
volymen av samtliga slutna utrymmen.
24
Transportstyrelsen, System för insamling av information om drivmedel,
www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Klimat-och-energi/EnergyEfficiency-Management-Plan/, hämtat 2021-07-07.
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kraven skärpas och IMO förväntar sig att det därmed kommer att
byggas 30 procent mer energieffektiva fartyg jämfört med fartygen
som byggdes 2014.
IMO beslutade 2021 att EEDI ska kompletteras med tekniska
energieffektivitetskrav för de fartyg som redan var i drift när EEDI
infördes. Det nya indexet kallas Energy Efficiency Existing Ship
Index (EEXI) och införs från och med den 1 januari 2023. De fartyg
som omfattas av EEXI kan använda olika slags tekniska lösningar för
att uppfylla kraven samt alternativa drivmedel.
12.2.7

Energieffektiviseringsåtgärder ombord (SEEMP)
och energiindex (EEOI)

IMO har också antagit krav om energieffektiviseringsåtgärder ombord
– Ship Energy Efficiency Management Plan, SEEMP – som t.ex. förbättrad väder- och ruttplanering, hastighetsbegränsning, optimering
av motorstyrka, användning av roder och propellrar, skrovunderhåll
och användning av olika bränsletyper. Dessutom finns det ett frivilligt
operativt energiindex – Energy Efficiency Operational Indicator, EEOI
– som kan användas som verktyg och jämförelseindex.25
År 2021 antog IMO nya regler som syftar till att öka fartygens
totala energieffektivitet. Den så kallade Carbon Intensity Indicator
(CII) införs 2023 och är ett komplement till SEEMP och övriga tekniska krav. CII innebär att fartygens kolintensitet följs upp årligen i
förhållande till reduktionskrav som beslutats av IMO. Dessa krav
ökar successivt år för år. Baserat på hur väl fartygen presterar i den
årliga kontrollen tilldelas de en kolintensitetsklass, från A till E där
A är den lägsta kolintensitetsklassen. Fartygen kan använda olika
slags lösningar för att uppfylla reduktionskraven, såväl tekniska som
operativa, eller alternativa drivmedel.

25

IMO, Energy Efficiency Measures, www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Technical
-and-Operational-Measures.aspx, hämtat 2021-07-06.
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Norge – ett exempel inom hållbar sjöfart

Norge har som mål att inrikes sjöfart och fiske ska minska med minst
50 procent till 2030. År 2015 startade ett samarbetsprogram som
kallades ”Green Shipping Programme” i Norge, som är ett partnerskapsprogram för privata och offentliga sjöfartsaktörer. Programmets
vision är att Norge ska ha världens mest effektiva och miljövänliga
sjöfart. Programmet handlar om hållbara logistiklösningar, lönsamma
utsläppsminskningar, gröna jobb, ökad konkurrenskraft och export
samt att ta en internationellt ledande ställning. Programmet har fokuserat på förstudier, pilotprojekt och därefter uppskalning av framgångsrika pilotprojekt Detta har resulterat i en ökning från 15 batteridrivna
fartyg 2015 till 450 batteridrivna fartyg 2020.26
12.2.9

Ett globalt koldioxidpris för internationell sjöfart?

Intresseorganisationerna International Chamber of Shipping som
indirekt representerar cirka 80 procent av världens handelsfartyg och
Intercargo, The International Association of Dry Cargo Shipowners, har lämnat ett förslag till IMO om en global koldioxidavgift
på fartyg över 5 000 i bruttodräktighet.27 Syftet med förslaget är att
finansiera en klimatfond som bl.a. ska användas till finansiering av
forskning och utveckling av ny grön teknik och hållbara bränslen samt
investeringar i infrastruktur för att möjliggöra bunkring av renare och
klimatsmartare bränslen som exempelvis vätgas och ammoniak.28
Inom IMO har Marshall- och Salomonöarna föreslagit en global
koldioxidskatt på 100 US dollar vilket motsvarar 920 kronor29 per ton
koldioxid för den internationella sjöfarten. Intäkterna föreslås till stor
del finansiera klimatanpassningsåtgärder i utvecklingsländer.30

26

Grønt Skipsfartsprogram, https://grontskipsfartsprogram.no/om-gront-skipfartsprogram/,
hämtat 2021-09-15.
27
Bruttodräktighet anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd, dvs.
volymen av samtliga slutna utrymmen.
28
TRAFA. https://www.trafa.se/artiklar/2021-9/global-avgift-ska-gora-sjofarten-merklimatvanlig/, hämtat 2021-09-21.
29
Omvandling till svenska kronor med OCED:s växelkurs USD/SEK för 2020.
30
https://www.bbc.com/news/business-56835352.
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12.2.10 Detaljhandeln sätter egna mål för marina transporter
Möbelföretaget IKEA, detaljhandelsföretaget Amazon och flera
andra transportköpare har satt egna mål om att deras marina godstransporter ska ha nettonollutsläpp från 2040 och att hållbara bränslen i tillräckliga volymer måste göras tillgängliga på global basis för
att nå detta mål. Tillsammans med utfästelsen uppmanas beslutsfattare att agera skyndsamt för att utveckla hållbara sjöfartsbränslen.

12.3

EU:s mål, styrmedel och åtgärder

År 2013 tog EU-kommissionen fram en strategi för att minska utsläppen från den europeiska sjöfarten. Med europeisk sjöfart avses
utsläpp relaterade till rutter inom EU samt inkommande och utgående trafik. Strategin innehåller tre delar, den första delen är ett
system för övervakning, rapportering och verifiering (MRV)31 av
koldioxidutsläpp för fartyg med en bruttodräktighet på över 5 000.
Fartygen ska samla in och rapportera uppgifter om bl.a. bränsleförbrukning, distans och restid.32 Den andra delen av strategin handlar
om ett utsläppsmål för koldioxid, där strategin pekar ut att det behövs
globala mål som hjälper till att begränsa den globala medeltemperaturökningen till max 2 grader, med sikte på 1,5 grader.33 Den tredje delen
handlar om att introducera åtgärder för att minska utsläppen och
bland annat införa ett marknadsbaserat styrmedel.
I juli 2021 röstade EU-parlamentets miljökommitté ja till att införa maritima transporter med bruttodräktighet över 5 000 i EU:s
handelssystem för utsläppsrätter (EU ETS). EU-parlamentet vill
också se följande åtgärder som en del av EU:s klimatneutralitet och
den gröna given:34

31

Measurement, Reporting and Verification.
Transportstyrelsen, System för insamling av information om drivmedel,
www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Klimat-och-energi/Energy-EfficiencyManagement-Plan/, hämtat 2021-07-07.
33
COM (2013), Integrating maritime transport emissions in the EU's greenhouse gas reduction
policies. 479 final.
34
www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20191129STO67756/utslapp-franflygplan-och-fartyg-fakta-och-siffror-grafik, hämtat 2021-05-06.
32
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• fasa ut tung eldningsolja som bränsle, genom kompensation via
skattelättnader för alternativa bränslen,
• minska koldioxidutsläpp genom att, digitalisera och automatisera
europeiska hamnar,
• reglera tillgången till EU:s hamnar för de mest nedsmutsande
fartygen, samt
• tekniska förbättringar såsom: optimering av fartygens hastighet,
innovationer inom hydrodynamik och nya framdrivningssätt.
Enligt Naturvårdsverket kan EU genom att gå före och vidta åtgärder
för att minska sjöfartens klimatpåverkan, skapa press på IMO och
påskynda det internationella arbetet med frågan. Ett exempel på
detta var utvecklandet av regelverket om obligatorisk övervakning
och rapportering av fartygs bränsleförbrukning.35 IMO:s regelverk,
IMO Data Collection System (DCS), föregicks av att EU antagit
förordningen om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjöfarten.36
Enligt Transportstyrelsen är internationella regelverk att föredra
och det finns en risk för att EU-regler som också träffar fartyg
flaggade utanför unionen kan uppfattas negativt inom IMO. Det
finns också en risk om EU går före på detta område att det på sikt
utvecklas två parallella system som inte harmonierar med varandra.37
12.3.1

EU:s övervakning, rapportering och verifiering
av koldioxidutsläpp från sjöfart

Enligt EU-förordningen om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjöfarten (benämns även som
MRV,38 Monitoring, Reporting and Verification) ska fartygsägare
35

Naturvårdsverket 2021, Fördjupad analys inför förslag om att inkludera sjöfart i ETS.
Skrivelse, 2021-03-15, ärendenummer NV-0052-20.
36
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring
av direktiv 2009/16/EG.
37
Transportstyrelsen 2021, EU-kommissonens förslag FuelEU Maritime, remissvar, dnr
TSG 2021-7243.
38
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring
av direktiv 2009/16/EG.
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samla in och rapportera mängden koldioxid som släpps ut från fartygen vid resor från och till hamnar inom EU:s ekonomiska gränser
(EEA), samt ytterligare data relaterat till bränsleanvändning och resor.
Det är bara fartyg med en bruttodräktighet på över 5 000 som omfattas
av förordningen. Rapporteringen görs årligen från och med den
1 januari 2018. MRV-systemet är ett första steg för att kunna vidta
ytterligare åtgärder för att minska de europeiska sjöfartsutsläppen.
12.3.2

Energiskattedirektivet

I energiskattedirektivet39 ges ramarna för medlemsstaternas möjligheter att beskatta bränsle för sjöfarten. Enligt artikel 14.1.c i energiskattedirektivet ska medlemsstaterna skattebefria bränsle för sjöfart
inom EU-gemenskapens farvatten (inklusive fiske) som används för
annat än i privata nöjesfartyg och elektricitet som framställs ombord
på fartyg. Medlemsstaterna har dock möjlighet att beskatta bränsle
som används för inrikes sjöfart samt för privata nöjesfartyg. Genom
bilaterala avtal kan medlemsstaterna inom EU också komma överens
om att beskatta bränsle som används för sjöfart inom och mellan
länderna. Energiskattedirektivet tillåter emellertid inte beskattning
av bränsle i sjöfart som går till tredje land. För andra bränslen än
sjöfartsbränslen finns inga begränsningar. Energiskattedirektivet har
genomförts i svensk rätt genom lagen om skatt på energi.40
I EU-kommissionens Fit for 55-paket finns det ett förslag om
revideringar av energiskattedirektivet.
12.3.3

Mervärdesskattedirektivet

EU:s mervärdesskattedirektiv41 innehåller inget uttryckligt förbud
för medlemsstaterna att ta ut mervärdesskatt på sjöfartsbränsle eller
på passagerarbiljetter för sjöfartstransport, men däremot är mervärdesskatt på sjöfartsbränsle och annan proviantering (mat som
serveras ombord etc.) vid internationell sjöfart inte tillåtet.

39

EU-direktivet 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av
energiprodukter och elektricitet.
40
Lagen (1994:1776) om skatt på energi.
41
Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

521

Klimatpåverkan från sjöfarten

12.3.4

SOU 2022:15

Förnybartdirektivet och hållbarhetskriterier

I förnybartdirektivet42 finns ett EU-gemensamt mål om att andelen
förnybar energi 2030 är minst 32 procent samt ett krav på medlemsstaterna att säkerställa att andelen förnybar energi i inrikes
transporter (inklusive inrikes sjöfart) ska uppgå till minst 14 procent
2030, med vissa bestämda beräkningsmetoder. Sverige beräknas uppfylla dessa krav med god marginal. Om energi från biodrivmedel och
flytande biobränslen ska räknas med i det nationella målet måste de
hållbarhetskriterier som regleras i artiklarna 29–31 i förnybartdirektivet vara uppfyllda. För att uppfylla förnybartdirektivet tillåts att
olika sektorer och bränslen multipliceras med olika faktorer. De
förnybara bränslena som används inom sjöfarten tillåts multipliceras
med 1,2. EU-kommissionen har beslutat om en delegerad akt enligt
artikel 28.5 i förnybartdirektivet om hur man ska beräkna utsläppsminskning från olika bränslen. Producenter har möjlighet att hävda
att de använder egen förnybar el, men annars bedöms det förnybara
innehållet utifrån ländernas elmix under de senaste två åren. Elektrobränslen anses vara förnybara om energiinnehållet är förnybart. Producenter har möjlighet att hävda att de använder egen förnybar el,
men annars bedöms det förnybara innehållet utifrån ländernas elmix
under de senaste två åren. Elektrobränslen från fossil industriell
koldioxid beskrivs som bränslen från återvunnen koldioxid. Det är
värt att notera att även fossilfria elektrobränslen som tillverkas av
annan fossilfri el än förnybar el kan användas för att uppfylla den
svenska reduktionsplikten. I förnybartdirektivet anges metoder för
att beräkna livscykelutsläppen för biodrivmedel beroende på olika
typer av råvara och tillverkningsprocesser.
12.3.5

Statsstödsreglerna

Möjligheten att nationellt fritt utforma bestämmelser som innebär
att sjöfarten beskattas begränsas av EU-rätten. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget, innehåller
konkurrensregler för att skydda den inre marknaden så att konkurrensen där inte snedvrids. Bestämmelserna om statligt stöd finns
42

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av
energi från förnybara energikällor.
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i artiklarna 107–109 i EUF-fördraget. Ett stöd omfattas av statsstödsreglerna om det uppfyller följande fyra kriterier:
1. Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion.
2. Stödet finansieras direkt eller indirekt genom offentliga medel.
3. Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.
4. Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Skattelättnader för en urskiljbar grupp av företag har sedan länge
ansetts som en sådan åtgärd som omfattas av statsstödsreglerna.
Åtgärder som är att anse som statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUFfördraget är som utgångspunkt otillåtna, men kommissionen kan
godkänna sådana stöd efter en ingående granskning. Förutsättningarna för kommissionen att godkänna ett statligt stöd finns framför
allt i artikel 107.2 och 107.3. Kommissionen har även utfärdat en rad
meddelanden och riktlinjer för vad den fäster vikt vid i sin bedömning av anmälda stödåtgärder.
12.3.6

Utbyggnad av infrastruktur av alternativa bränslen

För att EU ska främja hållbara bränslen inom sjöfarten och andra
transportslag och infrastrukturen för dessa bränslen ska uppfylla
samma tekniska standard har EU tagit fram direktivet om utbyggnad
av infrastruktur för alternativa bränslen.43 I november 2016 antog
regeringen ett nationellt handlingsprogram44 för infrastrukturen för
alternativa drivmedel i enlighet med EU-direktivet. Handlingsprogrammet beskriver den aktuella situationen och en framtida bedömning av marknaden när det gäller alternativa drivmedel inom
transportsektorn samt nationella syften och mål för utbyggnaden av
infrastrukturen för alternativa drivmedel. Enligt direktivet ska varje
medlemsstat överlämna en rapport till kommissionen om genomförandet av sitt nationella handlingsprogram senast den 18 november
2019 och därefter vart tredje år.
43

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad
av infrastrukturen för alternativa bränslen.
44
Sveriges handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med
direktiv 2014/94/EU. Bilaga till Protokoll II 8 vid regeringssammanträde den 17 november
2016, N2016/07176/MRT m.fl.
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Enligt direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa
bränslen ska medlemsstaterna se till att det finns ett lämpligt antal
LNG-tankstationer i havs- och inlandshamnar tillgängliga senaste i
slutet av 2025 respektive 2030. Medlemsstaterna ska också säkerställa att behovet av landströmsförsörjningen till fartyg i inlandssjöfart och havsgående fartyg i havs- och inlandshamnar utvärderas i
deras nationella handlingsprogram. Installationen av (standardiserad)
landströmsförsörjning ska prioriteras i vissa hamnar och ska, enligt
direktivet, ha genomförts senast den 31 december 2025 om inte kostnaderna är oproportionella i förhållande till fördelarna, inbegripet
miljöfördelarna.
12.3.7

Kommissionens aviseringar inom ramen för den gröna
given och Fit For 55

Den 14 juli 2021 presenterade EU-kommissionen sitt förslag på
revideringar av EU:s system med utsläppsrätter (EU ETS) som en del
av det s.k. Fit for 55 som är EU:s förslag till lagstiftning för att nå
EU:s mål med 55 procents minskning av utsläppen av växthusgaser
fram till 2030 jämfört med 1990. I Fit for 55 föreslog kommissionen
att den europeiska sjöfarten, vilket innefattar koldioxidutsläppen
från sjötransporter inom EU och hälften av sjötransportsträckan till
och från EES,45 ska ingå i EU ETS. Kommission föreslog att tillförseln av utsläppsrätter ska minska med 4,2 procent per år för att
uppnå 61 procents minskning fram till 2030 jämfört med 2005.
Förslaget gäller enbart fartyg som har en bruttodräktighet över 5 000
och inkluderingen föreslås genomföras gradvis mellan 2023–2025.
Vidare föreslog kommissionen att EU:s Innovationsfond breddas så
att investeringar i bl.a. hållbara sjöfartsbränslen och nollutsläppsfartyg kan stödjas.
Kommissionen föreslog även att användningen av hållbara bränslen
i både sjöfarten och luftfarten ska främjas. FuelEU Maritime, som
förslaget kallas är en reduktionsplikt och innebär en gräns för livscykelutsläpp av koldioxidekvivalenter per energienhet på sjöfartsbränslet, som sedan succesivt sänks. Livscykelutsläppen från bränslet
ska minska per energienhet (gram CO2-ekv. per MJ) och föreslås gälla
45

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där EU:s medlemsländer ingår samt Norge,
Island och Liechtenstein.
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alla fartyg med en bruttodräktighet över 5 000. Reduktionen föreslås
minska utifrån ett genomsnittsvärde från 2020, enligt tabellen nedan.
Tabell 12.3

Växthusgasintensitetsgränser för energi som används ombord
på ett fartyg
Utsläppsreduktion utifrån ett genomsnittsvärde från 2020 i gram
CO2-ekv. per MJ

År
2025
2030
2035
2040
2045
2050

Utsläppsreduktion i procent
-2
-6
-13
-26
-59
-75

Källa: FuelEU Maritime – green European maritime space.

Genomsnittsvärdet från 2020 ska räknas fram med hjälp av ett
genomsnittsvärde för sjöfartsflottans energiintensitet med utgångspunkt i inrapporterade värden från 2020 enligt MRV-förordningen.
Genomsnittsvärdet har ännu inte tagits fram utan ska beräknas längre
fram. Fartygsägarna får också möjlighet att ”poola” sina utsläpp
vilket innebär t.ex. att ett fossilfritt fartyg kan sänka genomsnittsutsläppen för fossildrivna fartyg inom ramen för fartygsägarens
totala flotta.
Kommissionen har också föreslagit en minimiskatt på förnybara
bränslen samt på sjöfarts- och flygbränslen. För sjöfarten innebär
det en beskattning på bränsle och el inom EU från 2023 i samma nivå
som dagens beskattning som gäller för jordbruk och bostadsuppvärmning. Efter stegvisa höjningar föreslås minimiskatterna 2033 för
fossila och grödebaserade drivmedel bli 10,75 €/GJ, för hållbara biodrivmedel 5,38 €/GJ, för avfallsbaserade eller syntetiska förnybara
drivmedel samt el 0,15 €/GJ. Fram till 2033 ska beskattningen av förnybara sjöfartsbränslen och el (icke-nöjestrafik) vara noll. Det finns
inga hinder för EU-länderna att undanta eltillförseln vid hamn till
fartyg från beskattning innan 2033, om landet så önskar. EU-länderna
måste inte beskatta bränslen som används på båtar som går mellan
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EES och tredje land, men det blir tillåtet att beskatta detta bränsle på
samma sätt som för icke-EES-trafik, enligt kommissionens förslag.46

12.4

Sveriges mål, styrmedel och åtgärder

12.4.1

Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Inom ramen för Fossilfritt Sveriges arbete har sjöfartsnäringen, tagit
fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft.
Arbetet med sjöfartsnäringens färdplan har tagits fram av branschorganisationerna Skärgårdsredarna, Svensk Sjöfart och Sveriges
hamnar. Fossilfritt Sverige samarbetar med branschen för att stötta
den i färdplansarbetet, men det är branscherna själva som äger färdplanens innehåll och kraven på politiken som ska göra genomförandet möjligt.
På Fossilfritt Sveriges webbsida anges att målet för inrikes sjöfart
är att den ska vara fossilfri 2045.47 Enligt färdplanen är det inte de
tekniska hindren som är de största hindren att nå klimatmålen, utan
snarare tillgången till fossilfria bränslen, finansiella möjligheter till
miljö- och klimatinvesteringar och effektiv ekonomisk styrning av
skatter och avgifter. De huvudsakliga hinder som färdplanen har
identifierat är:
• Bristande tillgång på fossilfria drivmedel och hållbara energikällor.
• Begränsade tekniklösningar.
• Ofördelaktiga ekonomiska faktorer.
• Otillräckliga forskningsinsatser.
• Motsägelsefulla regelverk.
I färdplanen finns en lista på ekonomiska, tekniska och systemåtgärder för sjöfartens aktörer, myndigheter, kommuner och övriga
aktörer som behövs för att uppnå en fossilfri sjöfart. Färdplanen
listar även juridiska, nationella och internationella, åtgärder som
behövs för att uppnå fossilfri konkurrenskraft.48
46
47
48

Nilsson, M. 2021, Fit for 55 och de svenska klimatmålen, Magnus Nilsson Produktion.
Fossilfritt Sverige, https://fossilfrittsverige.se/roadmap/sjofartsnaringen/, hämtat 2021-07-06.
Fossilfritt Sverige 2019, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Sjöfartsnäringen.
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Nedsatt energiskatt för el till fartyg i hamn

Flera hamnar i Sverige har på eget initiativ tagit fram landelanslutning vid kaj för att minska tomgångskörning och för att kunna
erbjuda laddning av batterier samt direktöverförd el till lindragna
elfärjor. Sverige har sedan 2011 en nedsatt energiskattenivå för el
som förbrukas av fartyg större än 400 i bruttodräktighet i hamn.
Sverige hade tillstånd för denna skattenedsättning från Ekofinrådet49
fram till 25 juni 2020.50 Tillståndet har förlängts fram till och med
31 december 2023 och i EU-kommissionens Fit for 55 föreslås energiskattedirektivet ändras permanent så att EU:s medlemsländer inte
behöver söka tillstånd för att tillämpa skattenedsättningen.
12.4.3

Riktlinjer och rekommendationer
från Transportstyrelsen

Anslutningar av fartyg och fritidsbåtar till landbaserat elnät
Transportstyrelsen tog 2014–2015 fram riktlinjer och rekommendationer för anslutning av fartyg och fritidsbåtar till landbaserade elnät
inom vid svenska hamnar, vilket delvis bygger på rekommendationer
från EU-kommissionen. Riktlinjernas syfte är att underlätta för alla
fartygsägare som vill ansluta sina fartyg till landbaserade elnät i
hamn. Syftet med att ansluta fartygen till det landbaserade elnätet är
att minska användningen av dieselhjälpmotorer som driver fartygens
generatorer för elförsörjning då fartygen är i hamn, vilket i sin tur
leder till minskade utsläpp till luft och minskat buller inom hamnområdena.51
Nationella riktlinjen för bunkring av flytande metan i Sverige
Transportstyrelsen tog under 2017–2018 fram riktlinjer för bunkring
av flytande metan vid svenska hamnar. Riktlinjerna syftar till att
underlätta övergången till alternativa bränslen inom sjöfarten och
49

Ekofinrådet består av alla EU-ländernas ekonomi- och finansministrar och ansvarar för EU:s
ekonomiska politik, skattefrågor och reglering av finansiella tjänster.
50
Regeringskansliet 2019, Sveriges rapport enligt direktiv om utbyggnad av infrastrukturen
för alternativa bränslen 2019, I2019/02498/TM.
51
Regeringskansliet 2019, Sveriges rapport enligt direktiv om utbyggnad av infrastrukturen
för alternativa bränslen 2019, I2019/02498/TM.
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innefattar både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG).52
Riktlinjerna har också underlättat för en utvidgad LNG-infrastruktur inom Sveriges sjöterritorium.
12.4.4

Fartygsbränsle är skattebefriat

Fartygsbränsle är skattebefriat när fartyget används för annat än
privat ändamål.53 Sjöfarten ingår i dagsläget inte i EU:s handelssystem för utsläppsrätter men i EU-kommissionens Fit for 55 finns
det bland annat ett förslag om att inkludera sjöfarten i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Mer information om förslaget finns i
avsnitt 12.3.7.
12.4.5

Miljödifferentierande farledsavgifter

Riksdagen tillkännagav i april 2020 att regeringen bör se över miljödifferentieringen av farledsavgifterna för att säkerställa att utformningen av dessa skapar incitament för ytterligare klimatåtgärder utan
att missgynna sjöfarten som transportslag.54
Farledsavgiften enligt förordningen om farledsavgift55 består av
fyra delar: fartygsbaserad beredskaps- och farledsavgift, gods- och
passageraravgift. Farledsavgiften bestäms av Sjöfartsverket och finansierar till övervägande del Sjöfartsverkets verksamhet. Den beredskaps- och fartygsbaserade avgiften baseras på fartygets nettodräktighet.56 Alla fartyg i trafik betalar beredskaps- och farledsavgift
i samtliga hamnar där fartyget lastas. Godsavgift tas endast ut för
lastat gods. Den miljödifferentierade farledsavgiften57 är en avgiftsreduktion på den fartygsbaserade avgiften för fartyg som uppnår
minst 75 verifierade poäng av maximalt 150 i Clean Shipping Index
52

Transportstyrelsen 2018, Nationella riktlinjer för bunkring av flytande metan i Sverige.
Lagen (1994:1776) om skatt på energi. Skatteutgiften för energiskattbefrielsen på bränsle
för inrikes sjöfart uppskattas till 630 miljoner kronor och koldioxidskattebefrielsen uppskattas till 430 miljoner kronor år 2020, regeringens skrivelse 2020/21:98.
54
Bet. 2019/20:TU8, rskr. 2019/20:218.
55
Förordningen (1997:1121) om farledsavgift.
56
Nettodräktigheten är beroende av rymden av fartygets lastrum, tillåtet passagerarantal och
förhållandet mellan största djupgående och mallat djup (vertikala avståndet midskepps mellan
underkant av översta genomgående däck och kölens överkant). Källa: Transportstyrelsen Frågor
och svar om fartygsregistret 2021-07-20.
57
Enligt Sjöfartsverkets årsredovisning för 2020 uppgick farledsavgifterna till 1 619 miljoner
kronor året 2020.
53
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(CSI). CSI är ett miljöindex där fartygets miljöprestanda poängsätts
med hjälp av indexet. Indexet poängsätts med hjälp av fem typer av
miljöpåverkan varav en är utsläpp av koldioxid. Om ett fartyg har
verifierade poäng i CSI ska fartyget automatiskt få den miljödifferentierade avgiften eftersom Sjöfartsverket får den informationen
direkt från CSI.58
Godsavgiften för 2021 var 2,35 kronor per ton högvärdigt lastat
och lossat gods och 1,22 kronor för lågvärdigt gods. Exempel på
lågvärdigt gods är sand, sten, cement, kommunalt avfall, timmer osv.
Passageraravgiften var 1,84 kronor per person. Den fartygsbaserade
avgiften är differentierad utifrån fyra olika miljöklasser. Ett fartyg
med bruttodräktighet på 5 000 betalar mellan 3 000 kronor (högsta
miljöklassen) till 32 000 kronor (lägsta miljöklassen). Fartygsavgiften
bygger på CSI-poäng och det tillkommer också en beredskapsavgift
på cirka 9 000 kronor per anlöp.59
12.4.6

Miljödifferentierade hamnavgifter

Sverige skiljer på allmänna hamnar och enskilda hamnar. Landets
54 kommunala hamnar är kungjorda i Sjöfartsverkets författningssamling.60 Utöver de allmänna hamnarna finns ett stort antal industrihamnar som i första hand är knutna till industriföretag lokaliserade i
anslutning till berörd industriverksamhet.
Hamnavgifterna i allmänna hamnar61 bestäms av hamnägaren och
alla hamnar tar ut en avgift för att finansiera infrastruktur och lasthantering i samband med fartygsanlöp. Som framgår ovan ägs många
hamnar i Sverige av kommunerna men själva verksamheten dvs. driften av hamnen kan skötas av entreprenader. Driften av Stockholms
och Göteborgs hamnar sköts till exempel av utländska bolag.
Miljödifferentieringen av hamnavgiften kan vara riktad mot utsläpp av kvävedioxid, koldioxid, partiklar, kemikalier, buller m.m.
Miljödifferentieringen kan också baseras på ett index som väger
samman en rad olika miljöparameterar. I dag finns ett stort antal

58

Sjöfartsverket, Ekonomi, taxor och avgifter, https://www.sjofartsverket.se/sv/om-oss/vadgor-sjofartsverket/ekonomi-taxor-och-avgifter/, hämtat 2021-05-06.
59
Sjöfartsverket, Prislista 2021.
60
SJÖFS 2013:4.
61
Lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn.
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olika index som tydliggör för transportköpare, hamnar, och andra
intressenter olika rederiers och fartygs miljöprestanda.62
Till exempel använder sig Stockholm och Göteborg av miljödifferentierade hamnavgifter. Stockholms hamnar ger en rabatt på
mellan 0,01–0,19 kronor per bruttodräktighet (Gross Tonnage, GT)
från CSI-skalan 45 till 90. Standardpriset är 4,16 kronor per GT och
minimumpris är 2 080 kronor per anlöp. Till exempel ges ett fartyg
på 5 000 GT med mer än 90 i CSI en miljörabatt på 950 kronor av
den totala hamnavgiften på 20 800 kronor. Stockholms hamn ger en
ersättning för fartyg som har anslutning till landel på 1 miljon kronor
per fartyg förutsatt att fartyget ligger vid kaj minst två timmar per
anlöp under en treårsperiod.63
12.4.7

Skattebefrielse för biodrivmedel och fossilt drivmedel

Flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG) används i dag som
fartygsbränsle hos flera redare och ett antal svenska hamnar har i dag
LNG-infrastruktur på plats. I dagsläget finns det två anläggningar i
Sverige, i Lysekil och Nynäshamn, där LNG kan tas emot och
tankas. LNG:n kan även transporteras vidare bl.a. med tankbil till
olika platser i Sverige. Det finns även tre bunkerfartyg verksamma i
Sverige som kan förse gasdrivna fartyg med bränsle på olika platser
inom Sveriges sjöterritorium. På sikt kan LNG-anläggningar skifta
till flytande biogas (Liquefied Bio Gas, LBG). I dag är utbudet i vissa
fall av LBG begränsat och priset är högre jämfört med priset på
LNG. LNG genererar mindre utsläpp av koldioxid vid förbränning
jämfört med marin diesel och tjockoljor eftersom LNG till stor del
består av metan. Utifrån ett livscykelperspektiv där utsläpp vid
produktion, hantering och förbränning (oförbränd metan kan också
uppstå vid driften) av LNG också räknas med, är skillnaden mellan
utsläppen av växthusgaser liten jämfört med marin diesel och tjockoljor.64 LNG genererar knappt några utsläpp av svavel och utsläpp av
små partiklar samt minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) med
upp till 85 procent.
62

SOU 2020:83, Havet och människan, delbetänkande av Miljömålsberedningen.
Stockholms hamn, Priser och villkor 2021. Version 2021-01-01.
64
Brynolf, S., Fridell, E., Andersson, K. 2014, Environmental assessment of marine fuels: liquefied
natural gas, liquefied biogas, methanol and bio-methanol. Journal of Cleaner Production, Volume 74,
Pages 86–95, ISSN 0959-6526.
63
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HVO65 utgör ungefär 2 procent av den totala användningen av
bränsle för inrikes sjöfart i Sverige för 2019.
Bränsle som tankas för kommersiell sjöfart är undantaget från
koldioxid- och energiskatten.
Flytande höginblandade biodrivmedel är skattebefriade i Sverige
fram till och med 2022, efter det att EU-kommissionen godkänt
Sveriges ansökan om skattebefrielse för flytande biodrivmedel.66
12.4.8

Ekobonus för sjöfart

Redare kan få en ekobonus för åtgärder som främjar överflyttning
från vägtransporter till sjöfart. Ekobonusen beviljas i enlighet med
förordningen om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.67 Fram till 2021 har fyra sjöfartsprojekt fått stöd till en summa av 94,5 miljoner kronor från Trafikverket. Regeringen har förlängt ekobonusen till 2022 och har avsatt
50 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för detta ändamål.68
Som framgår ovan kan Trafikverket med stöd av förordningen
om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från
väg till sjöfart stimulera överflyttning av godstransporter från väg till
sjöfart och för att minska utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser genom att betala ut miljökompensation till redare.
Miljökompensationen ska stimulera till nya sjötransportupplägg
och förbättringar i sjötransportuppläggen. Syftet med stödet är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar
och växthusgaser.
Miljökompensationen ska avse genomförandet av ett detaljerat
projekt med på förhand fastställda miljöeffekter. Stödet kan endast
beviljas för ett projekt per sjötransportupplägg. Projektet får inte
förnyas, förlängas eller upprepas med ytterligare miljökompensation
utan förväntas efter projektets slut övergå i normal drift. Stödet får
inte ges för längre tid än tre år. Den redare som ansöker om miljö65

HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och är en syntetiskt diesel olja som ofta framställs
av biogena råvaror som t.ex. raps, slaktavfall eller PFAD, palm fatty acid distillate, som är en
restprodukt från tillverkning av palmolja.
66
Regeringen 2021, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/klart-med-fortsattskattebefrielse-for-flytande-biodrivmedel/, hämtat 2021-09-27.
67
Förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från
väg till sjöfart.
68
Regeringen 2020, www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/ekobonus-for-sjofartenforlangs/.
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kompensation ska kunna visa hur projektet bidrar till att gods överflyttas från väg till sjö, att projektet bidrar till positiva miljöeffekter,
att sjötransportuppläget är i behov av stöd för att kunna genomföras
och att åtgärden är kommersiellt bärkraftig efter det att projektet
har slutförts. Projektet får inte innebära en negativ påverkan på konkurrenssituationen på aktuell marknad.
12.4.9

Mervärdesskattelagen

Enligt mervärdesskattelagen69 beskattas inrikes persontransporter
med inrikes sjöfart men inte persontransporter som till någon del
genomförs i ett annat land.70 Det innebär att mervärdesskatt (moms)
ska redovisas i Sverige om persontransporten genomförs i Sverige
men inte om persontransporten till någon del genomförs i ett annat
land. Moms om 6 procent läggs på passagerarbiljetter för inrikes
sjöfart.
12.4.10 Upphandling av sjöfartstrafik och fartyg
Sjöfartsverket tillhandahåller lotsar och isbrytning, och är ansvarig
myndighet för Sveriges sjö- och flygräddning. Sjöfartsverket upphandlar också leverantörer av sjöfartsbränsle till sin sjöfartsverksamhet. Sjöfartsverket upphandlar både lots- och isbrytningsfartyg.
I dagsläget drivs alla dessa fartyg med diesel. Sjöfartsverket ska under
2022 upphandla nya isbrytare som beräknas tas i drift 2027.71
Det är regionerna som ansvarar för upphandlingen av sjöfartlinjetrafiken. Flera regioner har upphandlat och har i drift flertalet
el- och hybridbåtar.
Trafikverket både upphandlar sjöfart och äger egna fartyg och
färjor. Trafikverket ansvarar för de s.k. vägfärjorna för passagerare och
vägtrafik samt upphandlar Gotlandstrafiken. Destination Gotland är
ett dotterbolag till Rederi AB Gotland som trafikerar Gotlandstrafiken. Destination Gotland har två fartyg som körs på flytande
naturgas (LNG) och enligt Destination Gotland har man sedan februari 2021 börjat använda upp till 10 procent flytande biogas (LBG)
69

Mervärdesskattelagen (1994:200).
5 kap. 9 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200).
71
Sjöfartsverket 2021, https://www.sjofartsverket.se/sv/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/har-arsveriges-nya-isbrytare/, hämtat 2021-11-16.
70
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som drop-in bränsle.72 Destination Gotland har beviljats stöd från
Statens energimyndighet dels för att analysera hur en delelektrifiering av Gotlandsfärjan kan genomföras, dels för att delta i ett forskningsprojekt som har som mål att utveckla och säkerställa vätgasdrift
för Gotlandstrafiken med sikte på implementering till 2030.
Den offentliga upphandlingen av sjöfartstrafik regleras liksom
annan upphandling främst av lagen om offentlig upphandling.73 En
verksamhet som består av utnyttjande av ett geografiskt område i
syfte att tillhandahålla hamn eller annan terminal för transporter till
havs eller på inre vattenvägar regleras dock av lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna.74 Båda lagarna är uppbyggda på samma
sätt när det gäller miljöhänsyn.75
En upphandlande enhet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

Mer om detta finns i kapitlet om offentlig upphandling.
12.4.11 Regeringens aviseringar i bl.a. klimathandlingsplanen
Utfasning av fossila drivmedel inklusive inrikes sjöfartsbränslen
I klimathandlingsplanen från 2019 aviserade regeringen att ett årtal
för när fossila bränslen ska vara helt utfasade skulle utredas. I december 2019 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att lämna
förslag på hur ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar ska genomföras samt när fossila drivmedel ska ha fasats
ut.76 Utfasningsutredningen som lämnade sitt betänkande den 1 juni
202177 föreslog att användningen av fossila drivmedel i inrikes transporter, inklusive inrikes sjöfart, och arbetsmaskiner i Sverige ska vara
utfasade senast 2040. Utfasningsåret bör, enligt utredningen, vara ett
riksdagsbundet etappmål. Utfasningsutredningen föreslog också på
nationell nivå för sjöfarten att:
72

VTI 2021, Sjöfartens användning av alternativa bränslen – Trender och förutsättningar, VTI
rapport 1039.
73
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
74
2 kap. 7 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.
75
4 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och 4 kap. 3 § lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna.
76
Dir. 2019:106 och dir. 2020:131.
77
SOU 2021:48, I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040, betänkande
av Utfasningsutredningen.
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• Satsningar på forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion av batterielektrisk drift och drift med bränsleceller inom flyg och sjöfart bör utökas. Även ytterligare riktat
stöd för laddning vid hamn behöver övervägas.
• Användningen av fossilt bränsle till yrkesmässig inrikes sjöfart
bör omfattas av skatt eller koldioxidprissättning och på sikt ingå
i reduktionsplikten. Detta bör hanteras vid kommande kontrollstation.
• Vid Trafikverkets upphandling av Gotlandstrafiken, för ny upphandlingsperiod från och med 2027, bör ambitionen vara att de
fossila bränslena för den upphandlade trafiken i det närmaste helt
fasas ut.
• Arbetet bör fortsätta med utfasning av fossila bränslen i statliga
fartyg.
På EU-nivå var utredningens bedömningar och förslag att Sverige bör
verka för att sjöfarten innefattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), att energiskattedirektivet undantas skatt på
sjöfartsbränsle och Sverige bör stötta EU-initiativet FuelEU Martime
(se avsnitt 12.3.7 för mer information om FuelEU Maritime).78
Avisering av klimatdeklaration för långväga resor
På uppdrag av regeringen har Trafikanalys, Energimyndigheten,
Konsumentverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen lämnat
ett förslag om en lag om obligatoriska klimatdeklarationer av långväga resor. Som minimum ska, enligt förslaget, utsläpp av koldioxid
redovisas, men om möjligt ska deklarationen innehålla alla slags klimatpåverkande gaser. Enligt förslaget ska alla transportörer klimatdeklarera resor som säljs på den svenska marknaden om de är längre än
150 km på land och i luften. Med transportör menas företaget som
utför själva transporten och som riktar sina transporttjänster till den
svenska marknaden. Återförsäljare av resor föreslås inte omfattas av
kravet på grund av EU:s regler för e-handel som har striktare gränser
för vilka nationella krav som kan ställas.
78

SOU 2021:48, I en värld som ställer om, betänkande av Utfasningsutredningen.
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Myndigheterna föreslår även att regeringen får, eller att regeringen ger en myndighet, i uppdrag att föreskriva vilken metod och
data som ska användas för deklarationen. Myndigheternas förslag till
lag om klimatdeklarationer kräver fortsatt bearbetning och myndigheterna rekommenderar att regeringen fördjupar analysen i vissa
frågor.79
I september 2021 lämnade regeringen förslag på en ny lag och en
ny förordning om klimatdeklarationer och föreslog att kravet på
klimatdeklarationer inledningsvis endast ska gälla resor med flyg.
Ambitionen är dock att även resor som görs med buss, tåg eller fartyg så snart som möjligt ska omfattas av kravet på klimatdeklarationer.80
Ökad elektrifiering av vägtrafik
Regeringen aviserade i klimathandlingsplanen 2019 att en ökad elektrifieringsgrad av vägtrafiken är viktig för att skapa utrymme för (ökad)
användning av biodrivmedel i flyg- och sjöfartssektorn.
Övriga aviserade strategier
Elektrifierings-, bioekonomi-, godstransport- och vätgasstrategier samt
elektrifieringskommissionen, som beskrivs i kapitel 7, ska bidra till att
sjöfartens klimatpåverkan minskar.
12.4.12 Övriga relevanta mål och strategier för sjöfarten
Inrikes sjöfart omfattas av etappmålet för inrikes transport som innebär att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med
minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Etappmålet innefattar alla transporter exklusive inrikes flyg. Fiskefartyg omfattas
inte då de klassas som arbetsmaskiner. Enligt regeringen bör utsläpp
från bunkerbränslen för internationell luft- och sjöfart i dagsläget
inte inkluderas i de nationella klimatmålen.81
79
80
81

Trafikanalys 2020, Obligatoriska klimatdeklarationer för långväga resor, rapport 2020:6.
Regeringen 2021, Promemoria Klimatdeklarationer.
Prop. 2016/17:146 s. 28. Se även bet. 2016/17:MJU24, s. 17 samt skr. 2017/18:238, s. 102.
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Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram
en strategi för svenskt yrkesfiske. Utgångspunkten för strategin är att
fisket ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbart. I strategin nämns bland annat att utvecklingen av fiskeredskap är
viktigt för fisket eftersom det skapar möjligheter att fiska mer selektivt med lägre bränsleförbrukning och minskad miljöpåverkan.82
Regeringen har tagit fram ett inriktningsdokument för den maritima
näringen – En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö.
I strategin finns det en vision om att de maritima näringarna ska arbeta
för ”konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar
som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och
en attraktiv livsmiljö”.
Det övergripande målet för transportpolitiken, inklusive sjöfarten, är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet.83 Det övergripande målet har i sin tur brutits ner i ett
hänsynsmål och ett funktionsmål.

12.5

Forskning, utveckling och investeringar
för hållbar sjöfart

Den statliga sjöfartsforskningen finansieras främst via Trafikverket
som budgetåret 2021 disponerade 100 miljoner kronor som kan
användas för forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Beslut
om användningen av medlen tas i samverkan med Sjöfartsverket.84
Sjöfartsverket samverkar med Trafikverket och Transportstyrelsen
om prioriteringar av forskning och innovation inom sjöfartsområdet,
av de pengar som regeringen avsatt till detta ändamål.85
Statens energimyndighet finansierar en del sjöfartsforskning via
sina ordinarie utlysningar inom energiområdet, framför allt energieffektiviseringsprojekt och forskning om produktion av förnybara
bränslen. Även Vinnova finansierar en del sjöfartsforskning och är

82

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten 2020, Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart
fiske och nyttig mat.
83
Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257.
84
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131, Trafikverkets regleringsbrev för 2020.
85
SOFT 2018, Sjöfartens omställning till fossilfrihet, ER 2017:10.
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också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling inom sjöfartsområdet.86
Sverige bidrar till det internationella forskningssamarbetet genom sitt
deltagande i t.ex. den europeiska forskningsplattformen Waterbourne.87
Det nationella kompetenscentrumet Lighthouse88 samverkar för
tvärvetenskaplig forskning, utveckling och innovation inom sjöfarten.89
I klimathandlingsplanen gav regeringen uppdrag åt Trafikverket
att verka för ett utökat och breddat stöd till forskning och innovation på sjöfartsområdet.90 Statens energimyndighet har även avsatt
83 miljoner kronor till Sjöfartsprogrammet, som finansierar forskning
och innovation inom tre fokusområden: energieffektiva fartyg, anpassning till förnybar energi och operationell verksamhet och system.91

12.6

Sjöfartsnäringens aktörer

Sjöfartsnäringen består av en rad olika aktörer som bidrar till sjöfartens utsläpp av växthusgaser. Efterfrågan på transporttjänster
kommer ifrån företag, privatpersoner och organisationer, samt från
offentlig upphandling av sjöfartstrafik. Sjöfraktsmarknaden består i
huvudsak av tidtabellbunden sjöfart (t.ex. Gotlandsfärjan), chartertrafik (tidsbestämd trafik) samt trampsjöfart92 (enkelresor) med
både passagerar- och godstransporter, båttaxi, utrikes och inrikes
frakttrafik. Till denna trafik tillkommer bland annat lots- och isbrytare- samt bunkringstrafik.
Fiskenäringens flotta av fiskebåtar samt privat fartygs- och båttrafik är ytterligare aktörer som bidrar till sjöfartens klimatpåverkan.
Sveriges hamnar hanterar av- och pålastning samt övriga transporter från och till hamn som genererar utsläpp. Sverige har cirka
hundra hamnar varav cirka hälften är s.k. allmänna hamnar.

86

SOFT 2018, Sjöfartens omställning till fossilfrihet, ER 2017:10.
www.waterborne.eu/.
88
www.lighthouse.nu/.
89
SOFT 2018, Sjöfartens omställning till fossilfrihet, ER 2017:10.
90
Regeringen 2019, www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/05/uppdrag-att-verka-forett-utokat-och-breddat-stod-till-forskning-och-innovation-pa-sjofartsomradet/.
91
Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.
92
Trampsjöfart eller trampfart kallas det då ett fartyg inte har någon speciell fraktlinje eller
tidtabell som det trafikerar.
87
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Region Stockholm och Västra Götalandsregionen med flera upphandlar sjöfartslinjetrafik. Försvarsmakten upphandlar också byggnation av militära fartyg.
I Sverige finns det framför allt fem större bränsleleverantörer av
i huvudsak tre sorters bränslen för marint bruk, tyngre eldningsolja
(även kallat tjock- eller residualolja) och lättare eldningsolja (t.ex.
gas- och dieselolja) samt lågsvavliga varianter (t.ex. ECA-olja). I Sverige
används också fyra alternativa bränslen, flytande naturgas (LNG),
flytande biogas (BLG), syntetisk diesel (HVO) och metanol.93 Ungefär hälften av den totala användningen av bunkerbränslen i Sverige är
den tyngre eldningsoljan (EO2-6).94
Fartygsvarven är ofta specialiserade på att producera vissa typer
av fartyg. I Sverige finns endast mindre varv. Större fartygsvarv för
nyproduktion är till övervägande del belägna i Kina och i Sydkorea.
I Sverige finns det flera båttillverkare som i dag producerar elbåtar.
Den internationella sjöfartsmarknaden är komplex och består av
flera olika aktörer. I stora drag finns det fyra huvudaktörer; investerare, redare, lastägare och fartygsoperatörer.
Under senare år har ökade krav om hållbarhet resulterat i en mängd
olika initiativ från sjöfartens olika aktörer. Bland annat finanssektorn,
som gemensamt utvecklat ett frivilligt ramverk som kallas Poseidon
Principles95 som också verkar för IMO:s utsläppsmål. Det finns fyra
principer som ska tas beaktande vid investeringsbeslutet:
1. Bedömning av klimatanpassning
2. Ansvarsutkrävande
3. Implementering
4. Transparens
Elva banker med investeringar på 100 miljarder US dollar, vilket motsvarar 921 miljarder kronor96 i sjöfartssektorn står bakom Poseidons
principer.97

93

Metanol kan tillverkas av skogsråvara och är då förnyelsebar, men också av naturgas och i
det fallet är det ett fossilt bränsle. Den sistnämnda är det som tankas i Sverige.
94
VTI 2021, Sjöfartens användning av alternativa bränslen – Trender och förutsättningar. VTI
rapport 1039.
95
Svenska översättning: Poseidons principer.
96
Omvandling till svenska kronor med OCED:s växelkurs USD/SEK för 2020.
97
Poseidon Principle, https://www.poseidonprinciples.org/#principle4, hämtat 2021-06-17.
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Lastägaren är den aktör som köper hantering och transport. Även
här finns det t.ex. ett globalt frivilligt ramverk som kallas Sea Cargo
Charter98 som ska verka för beteendemässig hållbarhet och att nå
IMO:s klimatmål. I Sverige finns en liknade initiativ som kallas
Responsible Shipping Initiative,99 som planerar att genomföra inspektioner på fartygen och samla informationen i en gemensam databas.
Det finns även flera typer av globala och nationella ramverk, som
delvis konkurrerar med varandra, inom detta område.
Utbudet av sjötransporter står i första hand rederierna för. Rederiet
är den aktör som opererar fartyget och kan antingen äga eller hyra
fartyg. Rederiet är den juridiska person som ansvarar för fartyget och
som är ägaren av ett eller flera fartyg. I Sverige finns det cirka
1 200 rederier varav ungefär 1 000 bedriver passagerartrafik registrerade
i företagsregistret.
Alla fartyg måste segla under en stat, med andra ord måste fartyget ha en flagg. Vilken flagg som ett fartyg har kan redaren välja
genom att köpa ett tillstånd från ett land för att fartyget ska få segla
under just den statens flagg. Flaggstaten har ansvaret för att rederiet
följer nationens regler för internationell sjöfart som t.ex. inspektioner, verifikation, arbetsmiljö och miljöregler. Flaggstaten måste
också se till att havsrättskonventionen efterföljs.
Fartygsoperatörer kan kontrakteras av rederierna för att sköta
den operativa driften av fartyget.
Upphandling av linjetrafik till sjöss görs ofta av kommunen eller
regionen. Linjetrafiken som region Stockholm upphandlar utförs av
Waxholmsbolaget och i Göteborg är det Styrsöbolaget som är utförare.
Den privata sjöfarten består framför allt av motor- och båttillverkare och andra vattenburna farkoster samt privata och offentliga
hamnar för privata båtar och skepp.
12.6.1

Branschorganisationer

Föreningen Svensk Sjöfart, tidigare Sveriges Redareförening, är en
branschorganisation som representerar ett 60-tal svenska rederier
med verksamhet över hela världen. Svensk Sjöfart verkar för att öka
98
99

Svensk översättning: Sjöfraktcharter.
Svensk översättning: Initiativ för ansvarsfull sjöfart.
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kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor
såväl nationellt som internationellt. Svensk Sjöfart har fokus på miljö
och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt
konkurrenskraft för ökad tillväxt.
Skärgårdsredarna även kallat Sweref organiserar redare för mindre
passagerarfartyg.
Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom
Transportföretagen. Sveriges Hamnar träffar bland annat kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för branschens medlemmar.
12.6.2

Drivmedelsleverantörer

Det finns fem sjöfartsbränsledistributörer i Sverige varav två har mer
än 50 procent av marknaden.100 De konkurrerar bland annat med
leverantörer från Danmark, Norge, Tyskland och Ryssland.
Preem och St1 har egna raffinaderier och försäljning av bunkerbränsle. Enligt en undersökning av Koucky & Partners domineras den
svenska bunkerbränslemarknaden av Stena Oil och Topoil med cirka
hälften av marknaden som består av totalt fem bränsleleverantörer.
Det finns framför allt tre sätt leverera bunkerbränsle på: med
bunkerfartyg, med lastbil och genom ”ex-pipe” dvs. rör som går direkt
från bränslelagret. Bunkerfartyg är den vanligaste tankningsformen i
Sverige, både från land och till havs genom ett bunkerfartyg. Så kallad
ex-pipe tankning kan i Sverige bara göras från Lysekil.101
12.6.3

Myndigheter

Sjöfartsverket
I Sverige finns cirka 900 farleder och 14 000 sjömärken som utmärker farlederna. Sjöfartsverket ansvarar för ungefär hälften av de
allmänna farlederna. Ansvaret för de övriga farlederna har hamnar,
kommuner, båtklubbar och privatpersoner.102

100

Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
101
Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
102
Trafikverket 2019, Rapport Handlingsplan för inrikes sjöfart och närsjöfart.
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Sjöfartsverket ansvarar för att utveckla transport- och sjöfartspolitiken i linje med riksdagens och regeringens beslut. Myndigheten ska också verka för att de transportpolitiska målen nås och ska
ha ett trafikslagsövergripande synsätt i sitt arbete.
Sjöfartsverkets huvudsakliga uppgifter är bl.a. att tillhandahålla
lotsning, i egenskap av infrastrukturhållare för farleder svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder, tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst, svara för isbrytning, verka inom sitt
ansvarsområde för att sjöfartens påverkan på miljön minimeras, svara
för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsområde
(sjökartläggning), svara för samordning av sjögeografisk information
inom Sverige, redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs
samt svara för skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning m.m.103
Sjöfartsverket har i huvudsaklig uppgift att tillhandahålla framkomlighet, tillgänglighet och säkra farleder. Det inkluderar också att
fastställa farleds- och lotsavgifterna.
Sjöfartsverket är ett affärsverk som i huvudsak finansieras med
avgifter från handelssjöfarten. Sjöfartsverket har sedan 2012 två
långsiktiga och verksamhetsövergripande miljömål; att minska elförbrukningen med 25 procent samt minska de genomsnittliga koldioxidutsläppen med tio procent från 2012 till 2023.
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statens väg- och transportforskningsinstituts, VTI, huvudsakliga uppgift är att bedriva forskning och utveckling om infrastruktur, trafik
och transporter.104
VTI analyserade nyligen bland annat under vilka villkor överflyttningen till järnväg och sjöfart kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås till 2030.105 VTI har flera pågående forskningsprojekt
bland annat om potential och förutsättningar för svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift, som finansieras av Trafikverket.106

103

Förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket.
Förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut.
105
VTI. www.vti.se/forskning/cykling-jarnvag-och-sjofart/sjofart/projekt-mosel-overflyttningav-godsng av gods, hämtat 2021-09-13.
106
VTI 2021, https://www.vti.se/forskning/cykling-jarnvag-och-sjofart/sjofart, hämtat 2021-09-13.
104
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Trafikverket
Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande
perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och
drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket får även, efter överenskommelse med Sjöfartsverket, ansvara för genomförandet av
infrastrukturprojekt i farleder, slussar och kanaler. Trafikverket ska
verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt
effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart
transportsystem. Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska
målen uppnås.107
Trafikverket prövar frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring, ansvarar för färjetrafiken på det allmänna vägnätet samt för
statens avtal om linjesjöfarten till Gotland.
Trafikverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.108
Trafikverkets Färjerederier har sedan 1992, ansvaret för att driva
Sveriges vägfärjetrafik. Färjerederiet har totalt 70 s.k. gula färjor som
trafikerar 40 leder i hela Sverige. Färjerederiets vision är att vara
klimatneutral till 2045. Under 2020 genererade verksamheten cirka
35 000 ton utsläpp av koldioxid. Färjerederiet planerar att köpa in
20 nya färjor och konvertera 30 färjor till eldrift och 15 av de befintliga färjorna ska anpassas till miljödrift (val av bränsle har i dagsläget
inte gjorts). Genomförandet av Färjerederiets vision till 2045 beräknas totalt kosta 5 miljarder kronor.109
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket ansvarar för Sveriges rapportering av utsläpp från
växthusgaser och luftföroreningar till EU och FN. I rapporteringen
ingår utsläppen från bunkring av sjöfartsbränsle. Naturvårdsverket

107
108
109

Förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.
11 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.
Färjerederiet, Vision 45 – Den gula färjan ska bli grön.

542

SOU 2022:15

Klimatpåverkan från sjöfarten

ska utveckla sitt arbete med att beräkna olika styrmedel och åtgärders effekter på växthusgasutsläppen.110
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning,
tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt
konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.111
Transportstyrelsen sköter Sveriges flaggstatsansvar, dvs. ansvarar
för att fartyg som är registrerade i Sverige följer internationellt fastställda regler avseende miljö, säkerhet och arbetsförhållanden. Myndigheten har också ansvar för att genomföra hamnstatskontroller, dvs.
kontrollera att fartyg som besöker svenska hamnar uppfyller fastställda
regler. Transportstyrelsen ska biträda regeringen med beredningen
av ärenden i det internationella samarbetet inom den Internationella
sjöfartsorganisationen (IMO).112 Sverige skrev under en inlaga till
IMO inför förhandlingar om IMO:s utsläppsmål som utrycker att
IMO:s ambition bör vara att verka för minst 70 procent minskning
av koldioxid från den internationella sjöfarten och man bör sikta mot
100 procents minskning till 2050, jämfört med 2008 års utsläpp av
koldioxid.113
Transportstyrelsen ska årligen redovisa myndighetens åtgärder
för att bidra till ett klimateffektivt transportsystem samt verka för
att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.114

110

Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2021.
1 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.
112
4 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.
113
Inlaga till IMO. FURTHER DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE AND IDENTIFICATION OF CORE ELEMENTS OF THE DRAFT INITIAL IMO STRATEGY ON
REDUCTION OF GHG EMISSIONS FROM SHIPS. Submitted by Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Kiribati, Luxembourg, the Marshall Islands, the Netherlands, Sweden,
Tonga, Tuvalu, the United Kingdom, IAPH and ICHCA.
114
11 och 14 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.
111
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Nollalternativet och utsläppsscenarion

12.7.1

Sjöfarten har en låg internaliseringsgrad

SOU 2022:15

Enligt principen om att förorenaren betalar, ska varje trafikslag
betala för sina klimatkostnader vid källan genom internalisering i
priset. Principen att trafik ska prissättas enligt sina samhällsekonomiska kostnader är fastlagd i svensk transportpolitik och kallas
transportpolitikens kostnadsansvar.115
Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika
trafikslag betalar sina samhällsekonomiska marginalkostnader för
externa effekter som slitage, olyckor, buller, miljöpåverkan och koldioxid.116
I genomsnitt är sjöfartens internaliseringsgrad för persontransporter 15 procent och för godstransporter 30 procent. Bakom detta
genomsnitt finns en spridning mellan fartygstyper. Fartygstyperna
container och general cargo uppgår till cirka 40–50 procent i internaliseringsgrad. Kryssningsfartyg, Ro-Ro och tankerfartyg ligger
mellan 30–40 procent och bulk strax över 25 procent. Ro-Pax fartyg
har en lägre internaliseringsgrad, mellan 10–15 procent, till följd av
mängdrabatt på farledsavgiften, samt att de har lotsdispens.117
12.7.2

Fit for 55 kan ge utökade styrningsmöjligheter

EU-kommissionen har beräknat att införandet av FuelEU Maritime
som finns med i Fit for 55-paketet för sjöfarten kan få utsläppen av
växthusgaser från internationell bunkring ifrån EU-länderna att
minska med cirka 90 procent jämfört med en baslinje där inga åtgärder
införs. Beräknas utsläppen uppströms (tank to wake) med så minskar
utsläppen med nästan 80 procent.118

115

Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
Trafikanalys 2021, Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.
117
Trafikanalys 2021, Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.
118
COM (2021) 562 final, s. 70–71.
116
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12.7.3
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Scenarion för sjöfartens klimatpåverkan

Inrikes sjöfart ingår i transportetappmålet till 2030 och om inrikes
sjöfart minskar sina utsläpp med 70 procent kommer inrikes sjöfart
att stå för cirka 200 tusen ton växthusgaser till 2030, baserat på 2020
års utsläppsinventering. För att inrikes sjöfart ska nå nollutsläpp behöver utsläppen minska med i snitt cirka 5 procent per år under
perioden 2030–2050.
Inrikes sjöfart
Enligt Naturvårdsverkets senaste scenarion för inrikes transporter, inkl.
inrikes sjöfart, beräknas utsläppen kunna minska med 46–51 procent
till 2030 (om beslutade mål av kväveoxidutsläpp beaktas) och gapet
till transportetappmålet beräknas vara 4–5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.119
Bunkring av bränsle i Sverige för utrikes sjöfart
Enligt Naturvårdsverkets scenarion förväntas utsläppen från sjöfartsbränsle som bunkras i Sverige för en destination utanför Sveriges
gränser vara oförändrade fram till 2045 jämfört med 2020 års nivå.120
Utsläppsminskningar från åtgärderna i Fit for 55 är inte konsekvensanalyserade utifrån ett svenskt perspektiv men kan komma att påverka
utsläppen av internationell bunkring i Sverige (se även avsnitt 12.1.1.)
Internationell sjöfart
Chalmers tekniska högskola har på uppdrag av Göteborgs energihamn
tagit fram scenarion för framtidens sjöfart. Chalmers har utgått från
två olika scenarier för utvecklingen av den internationella sjöfartens
energianvändning till 2030, 2040 och 2050. Det första scenariot antar
en hållbarhetsdriven utveckling med samåkning, hög energieffektivitet och mindre sjötransporter med fossila bränslen. Scenariot är
119

Naturvårdsverket 2021, Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen. Skrivelse 2021-03-29, ärendenummer NV-09092-20.
120
Naturvårdsverket 2021, Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlaget. Skrivelse 2021-03-29, ärendenummer NV-09092-20.
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kompatibelt med 1,5-gradersmålet och innefattar ingen koldioxidlagring. Det andra scenariot antar en ”varje region för sig” hållning
med lägre energieffektivitet, mindre handel och mer sjötransporter
med fossila bränslen. I detta scenario nås 2,1–2,2 graders global uppvärmning med storskalig koldioxidlagring.121
Figur 12.6

Sjöfartens energianvändning i två olika scenarion till 2030,
2040 och 2050

Källa: Brynolf et. al., Scenarier för framtidens globala energiomställning och potentiella konsekvenser för
Göteborgs energihamn.

Scenarier över utsläpp från bunkring till sjöfart
Naturvårdsverket beräknade innan covid-19-pandemin att den historiskt starkt ökande trenden för utsläpp från bunkring till utrikes sjöfart skulle avta framöver. Sammanlagt skulle utsläppen från bunkring
till utrikes sjöfart öka med 181 procent 2045 jämfört med 1990. Detta
kan ställas i relation till att Sverige antagit territoriella klimatmål, där
endast inrikes sjöfart ingår, om att minska de territoriella utsläppen
med minst 85 procent senast 2045 jämfört med 1990. Utsläppen från
inrikes sjöfart skulle öka med 44 procent under samma period.

121

Brynolf, S., Parsmo, R., Johansson, O., Grahn, M., Fridell, E., och Lehtveer, M., 2021, Scenarier
för framtidens globala energiomställning och potentiella konsekvenser för Göteborgs energihamn.
Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet Göteborgs hamn, april 2021, Göteborg.
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Miljoner ton koldioxidekvivalenter

Figur 12.7

Klimatpåverkan från sjöfarten

Referensscenario över utsläpp från bunkring till sjöfart
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Källa: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets statistik för territoriella utsläpp av växthusgaser
2020 visade att utsläppen minskat med nästan 9 procent, medan
utrikes utsläpp (dvs. den internationell bunkringen) minskade med
4 procent. Det berodde på en nedgång av både godstrafiken och godsvolymerna. E-handeln av dagligvaror, möbler och inredning samt
apoteksvaror har dock haft stark tillväxt under covid-19-pandemin.122
Priserna för frakt med sjöfart var fram till våren 2021 relativt
oförändrade,123 men sedan dess har den internationella sjöfartsmarknaden drabbats av flera olyckor som, tillsammans med en snabbt
ökande efterfrågan, har bidragit till en kraftig ökning av fraktpriserna och brister och förseningar i leveranserna.124 Det är osäkert
vilken påverkan detta kommer att ha på de långsiktiga trenderna.
Det är ett antal faktorer som kan ha stor betydelse för utsläppsutvecklingen framöver. Förslagen i EU-kommissionens Fit for 55 –
såsom inkludering av sjöfart i EU ETS, energiskatt på sjöfartsbränslen, en reduktionsplikt för fartyg – kan, om de genomförs,
innebära en stark styrning och öppna nya möjligheter för europeisk
122
123
124

Trafikanalys 2020, Godsflöden under coronapandemins första halvår.
Trafikanalys 2021, Transporter och resande i en postpandemisk värld.
Dagens Nyheter, www.dn.se/ekonomi/sa-skapades-det-globala-fraktkaoset, hämtat 2021-10-20.
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och nationell reglering av internationell sjöfart. Sverige har även
möjlighet att gå före och införa flera nationella styrmedel.
Tre scenarier har analyserats utöver Naturvårdsverkets referensscenario:
• Ett scenario där liknande reduktioner av växthusgaser som föreslås i EUFuel Maritime införs för all bunkring från Sverige
(medan förslaget avses införas endast på fartyg över 5 000 bruttodräktighet).
• Ett scenario som visar miniminivån för att Sverige ska ligga i linje
med IMO:s klimatmål om att halvera utsläpp från internationell
sjöfart till 2050 jämfört med 2008.
• Ett scenario som visar EU:s ambition att minska utsläpp från internationell sjöfart med 88 procent till 2050 jämfört med 2008.125
Scenarier över utsläpp från bunkring till inrikes och utrikes
sjöfart
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Figur 12.8

Källa: Miljömålsberedningen, egna bearbetningar.

125

COM (2018) 773.
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12.8

Sjöfartsnäringens förutsättningar
i klimatomställningen

12.8.1

Åtgärder inom tre huvudområden behövs

Klimatpåverkan från sjöfarten

Sjöfartens klimatpåverkan kan enligt resultatet av Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Trafikverket, Naturvårdsverket och Boverket samordningsuppdrag – SOFT126 minska genom
att införa styrmedel och åtgärder på tre områden:
• Ett transportseffektivt samhälle, t.ex. ett samhälle där trafikarbetet
med resursintensiva och energiintensiva trafikslag minskar.
• Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster t.ex. design av
skrov och energieffektivare motorer.
• Förnybara drivmedel, t.ex. förnybart producerad vätgas och förnybar metanol.
Ett grundläggande hinder för att minska klimatpåverkan av den
internationella sjöfartsgodstrafiken är att många delar av sjöfartens
ägande och drift ofta består av flera företag, vilket orsakar ett s.k.
agentproblem.127 När ett företag vill skeppa gods betalar befraktaren/lastägaren ett pris för detta. Befraktaren hyr en plats för godset
hos en redare och befraktaren kan då betala redaren för bränslet.
Detta gör att redaren inte har något incitament att vara bränsleeffektiv eller införa åtgärder som får ner bränslekostnaden eftersom
det är befraktaren som betalar för bränslet.128 Ytterligare hinder för
att minska klimatpåverkan är att befraktaren sällan har kunskap om
fartygsprestanda och har begränsad förmåga att följa upp relevanta
krav (som t.ex. miljö- och klimatkrav).129 Det är i stället redaren eller
operatören av fartyget som har kunskapen om fartygets egenskaper.
I och med att flera aktörer är inblandade och varje aktör utför en
126

Energimyndigheten har haft ett samordningsuppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT). Uppdraget pågick 2016–2019 tillsammans
med Transportstyrelsen, Trafikanalys, Trafikverket, Naturvårdsverket och Boverket.
127
Agentproblemet är att en agent ska tillgodose två skilda intressen. Vilket kan innebära att
agenten kan ta ett negativt beslut (för t.ex. miljön) utan att själv drabbas av beslutet.
128
Rehmatulla, N. & Smith, T. 2020, The impact of split incentives on energy efficiency technology investments in maritime transport. Energy Policy, Elsevier, vol. 147.
129
Paulsen, R. T. & Johnson H. 2015, The logic of business vs. the logic of energy management
practice: understanding the choices and effects of energy consumption monitoring systems in
shipping companies. Journal of Cleaner Production, Elsevier, vol. 112.
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avgränsad specifik uppgift, har ansvaret för miljö- och klimateffektiva åtgärder blivit otydligt.
En forskningsstudie har visat att ägare av mer effektiva fartyg inte
får särskilt mycket mer betalt i fraktpris jämfört med mindre effektiva
fartyg. Enbart 14–25 procent av bränslebesparingen tillföll redaren.130
För de tekniska klimatminskningsåtgärdernas potentialer har VTI
en sammanställning av den internationella sjöfarten som är baserad på
en studie av Lindstad et al. (2015), se figuren nedan.
Tabell 12.4

Minskningspotentialer av koldioxidutsläpp utifrån åtgärder
och investeringskostnader
Potentialen av koldioxidminskning utgår ifrån 2030 års
referensvärde

Vinstdelning
Avancerad ruttplanering
Hastighetsminskning
Ljuseffektivisering
Optimering av
propeller
Fartygdesign
Vattenballast
minskning
Hybridisering
Spillvärme
återvinning
Solceller

Utsläppsminskningspotential
i CO2
2 % (för bulkfartyg, gods- och
tankfartyg)
5–10 % (beroende på fartygstyp)

Uppskattning av investeringskostnad
Ingen investering behövs

2–18 % beroende på fartygstyp
dock inte RoPax och LNG/LPG
tankfartyg
1,5–3 % beroende på fartyg

Ingen investering behövs

5 % för alla fartygstyper

Beror på motortyp, fartygsstorlek
och -typ
Cirka 10 % ökad kostnad vid
nybyggnation
2–5 % av skrovkostnaden

10–30 % beroende på fartygstyp
2,5 % för alla fartygstyper

5–10 % beroende på fartygstyp
3,5 % för alla fartygstyper utom
tankfartyg
0,2 % på de fartyg där det är
möjligt
Vindkraft
5 % på de fartyg där det är möjligt
LNG som bränsle 8 % för alla fartyg
Biobränsle som 6 % för alla fartyg
drop-in upp till
10 %
130

50 000–100 000 Euro per fartyg

50 000–200 000 Euro per fartyg

-

Ardland, R., Alger, H., Banyate, J., Jia, H. (2017). Does fuel efficiency pay? Empirical evidence
from the drybulk timecharter market revisited. Transportation Research, Part A 95, 1-12.
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Utsläppsminskningspotential
Uppskattning av investeringsi CO2
kostnad
*Biobränsle som 100 % för alla fartyg (beroende på
drop-in upp till fartygsmotorns ålder)
100 %
Vätebränsleceller 2–4 % beroende på fartygstyp
som hjälpkraft
vid segling
Vätebränsleceller 7–11 % beroende på fartygstyp
som hjälpkraft
vid segling och i
hamn
Landel
3–7 %
Källa: VTI (2020). Emission reductions and costs of abatement measures for air pollutants and greenhouse
gases from shipping baserade på Lindstad et al. 2015.
Anm. Miljömålsberedningens översättning från engelska till svenska. *Radtillägg av Miljömålsberedningen.

Sammanställningen ovan utgår från den internationella sjöfarten
med fokus på sjöfarten inom EU. Enligt VTI:s kartläggning har ruttplanplaneringsåtgärder, optimering av propellrar, skrovdesign, hybridisering och rotorsegel en negativ åtgärdskostnad dvs. det kostar mer
att inte göra investeringen. Enligt VTI finns det tre huvudsakliga skäl
till att dessa åtgärder trots allt uteblir:
• Tillgång till kapital, investeringen konkurrerar med andra åtgärder som kan vara mer lönsamma för fartygsägaren.
• Brist på kunskap och information om åtgärderna och dess potential.
• Implementeringen av åtgärden kan ta tid som fartyget inte kan
vara till sjöss och det behövs koordinering av underhåll och renoveringar.
Enligt en studie av Lindstad et al. kan utsläppen av växthusgaser från
EU:s internationella sjöfart minska med 36 procent till 2030 med
nuvarande utsläppminskningstekniker tillsammans med alternativa
bränslen såsom LNG, biobränslen, bränsleceller och landelanslutning, utifrån ett referensscenario.131
I en syntesstudie av Bouman et. al. av sjöfartens möjligheter att
minska utsläppen visar att utsläppen kan minska med 75 procent
131

Lindstad et al. 2015, GHG emission reduction potential of EU-related maritime transport
and on its impacts, TNO report 2014 R11601 FINAL.

551

Klimatpåverkan från sjöfarten

SOU 2022:15

baserat på nuvarande tillgängliga teknologier till 2050 och utsläppen
kan bli 4–6 lägre per godstransportenhet.132
Enligt ett business-as-usual-scenario från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) kommer det att krävas ytterligare
och/eller starkare styrmedel för att klara klimatmålen till 2030 och
2045 även om sjöfarten innefattas i EU ETS och med antaganden om
en hög grad av energieffektiviseringar och bränslebyte.133
12.8.2

Ett transporteffektivt samhälle

En forskningsstudie har visat att operativa åtgärder (se exempel
nedan) ofta har en låg investeringskostnad och måttlig driftskostnad.134 Viktiga operativa åtgärder kan vara sänkt fart, ruttplanering,
optimerad driftsinställning, rengöring och underhåll av skrov, propellrar, motorer och energiledningssystem.
Operatören av fartyget har ansvaret för ruttplaneringen – avancerad
ruttplanering kan ha hög utsläppsminskningspotential (5–10 procent i
CO2 beroende på fartygstyp, se tabell 12.4). Med hjälp av simuleringsverktyg kan rutter optimeras för att spara bränsle och rutterna
kan även planeras utifrån väder för att undvika motvind till exempel.
Det finns stora förbättringsmöjligheter med hjälp av avancerad ruttoptimering för fartyg som trafikerar vatten som besättningen inte
har kännedom om eller inte har tidigare erfarenheter av vädersituationen samt fartyg som ofta trafikerar områden med instabilt väder.135
IMO har uppskattat att väderleksplanering kan ge 0,1–4 procent i
bränslebesparingar.
Inför varje ny fartygsresa behöver driftinställningarna optimeras
och inställningarna är ofta unika inför varje ny rutt och varje fartyg.
Exempel på driftsinställningar som har stor påverkan på bränsleförbrukningen är trim (läget på fartygets undervattenskropp), ballastoptimering och roderinställning men även inställningar av hjälp-

132

Evert A. Bouman, Elizabeth Lindstad, Agathe I. Rialland, Anders H. Strømman, 2017. Stateof-the-art technologies, measures, and potential for reducing GHG emissions from shipping –
A review. Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 52, Part A.
133
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 2020, Sammanfattning av projektet
”Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmål”, dnr 2017/0352-7.4.
134
Eide, M. S., T. Longva, P. Hoffmann, Ø. Endresen och S. B. Dalsoren 2011, Future cost
scenarios for reduction of ship CO2 emissions. Maritime Policy & Management, 38, 11–37.
135
IMO 2009, Second IMO GHG study. International Maritime Organization. London, UK.
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maskiner och kringsystem som t.ex. pumpar och fläktar.136 Att
optimera trim och ballast kan ha effekt på bränsleförbrukningen.
Dock har en studie visat att en stor del av världens flotta redan använder dessa åtgärder.137
Underhåll av skrov och propellrar är också åtgärder för att minska
bränsleförbrukningen. Havstulpaner och musslor förekommer ofta
på både propellrar och skrov. Regelbunden rengöring och bättre
bottenbeläggning kan minska bränsleförbrukningen med upp till
5 procent138 och rengöring av skrov kan spara upp till 3 procent.139
Det är inte bara framdriften av ett fartyg som kräver energi utan
också olika system ombord som t.ex. värme, pumpar och fläktar. En
besparing på cirka 1–2 procent av bränsleförbrukningen är möjlig vid
optimering av energiledningssystem.140 Sedan 2013 har IMO krav på
att alla fartyg ska ha en energieffektiviseringsplan (SEEMP) ombord. En studie från 2016 har dock visat att de flesta rederier redan
haft liknande system innan SEEMP infördes.141
Strukturella åtgärder kan inom sjöfarten karakteriserats av att två
aktörer arbetar gemensamt för ökad effektivitet och lägre miljöpåverkan. Strukturella åtgärder kan t.ex. vara minskad tid för fartyg
i hamn, ökat kapacitetsutnyttjande, förbättrad kontakt och kommunikation mellan aktörer. Strukturella åtgärder kan ha en stor potential men de kan också vara svåra att utveckla och implementera.142
Liggtiden i hamn kan minska genom effektivare lastning och lossning eller genom minskad väntetid i hela last- och lossningsproceduren. En forskningsstudie har visat att bränslebesparingen kan vara
mellan 10–20 procent beroende på fartygstyp och storlek.143
En forskningsstudie har visat att ökat kapacitetsutnyttjande dvs.
att fartyget fyller på en större andel gods innan avfart, är ett effektivt
136

Styhre, L., Winnes, H, Bännstrand, M., Karlsson, R. Lützhöft, M., Falk, M., Åström, D. 2014.
Energieffektiv svensk sjöfart, IVL Rapport B2155.
137
Faber, J., H. Wang, D. Nelissen, B. Russell och D. Amand 2011, Marginal Abatement Costs
and Cost Effectiveness of Energy-Efficiency Measures. MEPC 62/INF. 7. CE Delft, Delft.
138
IMO 2009, Second IMO GHG study. International Maritime Organization. London, UK.
139
Henningsen, R.F. 2000, Study of greenhouse gas emissions from ships. Norwegian Marine
Technology Research Institute (MARINTEK), Trondheim, and the International Maritime
Organisation IMO, London, UK.
140
IMO 2009, Second IMO GHG study. International Maritime Organization. London, UK.
141
Bännstrand, M., Jönsson, A., Johnson, H. och Karlsson, R. 2016, Study on the optimization of
energy consumption as part of implementation of a ship energy efficiency management plan
(SEEMP. Report No.: RE20157474-01-00-A.
142
Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
143
Bazari, Z. och Longva T. 2011, Assessment of IMO mandated energy efficiency measures
for international shipping, International Maritime Organization, London UK.
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sätt att minska utsläppen av växthusgaser per tonkilometer. Tomtransporter är mer vanligt, för tank- och bulksegment som t.ex.
fraktar olja och järnmalm, som följer mer fasta ruttmönster. Studien
visade också att ett ökat kapacitetsutnyttjande kan nås genom standby gods, överbokning, prisdifferentiering, bättre kommunikation
med hamnen, justering av tidtabell, utveckling av en passade fartygsdesign för godset, förbättrad lastningsplan och strategiska allianser
mellan rederierna.144
Befraktaren är den aktör som hyr lastutrymme på ett fartyg från
fartygsredaren/fartygsägaren. Regleringen av förhållandet mellan
fartygsägare och lastägare/befraktare bestäms av särskilda befraktningskontrakt även kallat certepartier. Dessa kontrakt anger villkoren för fartygsprestanda, fart, bränsleförbrukning och reglering
när en resa tar längre eller kortare tid än beräknat. Om dessa avtal
saknar incitament till effektivare bränsleförbrukning har fartygsägaren ingen eller liten möjlighet att göra bränslebesparingar. Till
exempel kan avtalet reglera att det är befraktaren som betalar bränslet.
Avtalet kan också reglera när i tiden godset ska vara framme och vilka
bestämmelser som finns om så inte är fallet. Dessa regleringar kan
göra att redaren behöver prioritera tid framför bränslebesparingar.
Många av regleringarna i dessa avtal gör att fartygsägaren inte har
några incitament att investera i energieffektiv teknik.145
Anlöpsoptimering och sänkt hastighet kan ha potential
att minska bränsleförbrukningen
Ett fartyg i charter eller trampsjöfart som ska anlöpa hamn vet ofta
inte i förväg exakt när fartyget kan anlöpa hamnen. Det kan innebära
att fartyget har full hastighet fram till hamn men sedan måste vänta
utanför hamnen. Att i stället anpassa hastigheten inför lossning eller
lastning, dvs. minimera ledtiden utanför för hamnen i väntan på att
anlöpa, kan spara bränsle eftersom fartyget då kan ha en lägre hastighet fram till hamn. För att åtgärda detta hinder krävs bättre kommunikation och planering mellan framför allt besättningar och
144

Styhre, L. PhD, 2010, Capacity utilisation in short sea shipping. Chalmers University of
Technology.
145
Heisman, E. och Tomkins, C. D. 2011, Shipping Full report. The Carbon War Room.
http://carbonwarroom.com/sites/default/files/reports/Carbon%20War%20Room%20Shipping%20Report_1_0.pdf.

554

SOU 2022:15

Klimatpåverkan från sjöfarten

hamnar, skeppsmäklare,146 rederiernas landpersonal, fartygsoperatörer och lotsar.147 Till exempel behöver redaren få en exakt tid för
anlöpet och denna tid måste sedan planeras med en ledig lots, i de
fall som lots behövs. Besättningen på fartyget och hamnen behöver
informeras om anlöpet i tid för att minimera tiden i hamnen –
kortare tid för lossning ger mindre ledtid för andra väntade fartyg.
Skeppsmäklaren måste också planerna för gränskontroller och tullmyndigheter och vidare leverantörer av godset osv.
Den genomsnittliga farten på fartygen beror oftast på konjunkturläget och bunkerpriset.148 Potentialen att minska klimatpåverkan
genom sänkt hastighet varierar och beror på fartygssegmentet och
fartygets designfart. Designfart är den hastighet som fartyget är
designat för att hålla att i normala fall. Att sänka hastigheten långt
under designfart kan i vissa fall medföra en ökning av bränsleåtgången
och därmed ökade utsläpp.149 Potentialen för sänkt hastighet kan
under rätta förhållanden och om transportarbetet150 hålls konstant,
ge upp till 30 procent i bränslebesparing.151 IMO har beräknat att en
minskning av hastigheten med 12 procent i relation till designfarten
ger en 27-procentig minskning av bränsleåtgången.152 För mindre fartyg som RoPax153 och passagerarfartyg ger en 10-procentig hastighetsreducering ungefär 19 procent i bränslebesparing.154
Det finns dock empirisk forskning på oljetankers som visat att
potentialen för utsläppsminskningar vid sänkt hastighet enbart är

146

Skeppsmäklaren är redarens representant i hamn.
Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
148
Faber,J., D. N., g. Hon, H. Wang, M. Tsimplis 2012, Regulated slow steaming in maritime
transports an assessment of options, costs and benefits. CE Delft. Delft, the Netherlands.
149
Jivén, K., lammgård, C., Woxenius, J., Fridell, E. 2020, Consequences of speed reductions
for ships – An impact study for shipping companies and Swedish business. Initierad och finansierad av Lighthouse.
150
Transportarbetet beskriver aktiviteten i transportsystemet och redovisas för persontransporter i måttet personkilometer och för godstransporter i måttet tonkilometer. En personkilometer innebär en förflyttning av en person en kilometer. På motsvarande sätt innebär en
tonkilometer en förflyttning av ett ton gods en kilometer.
151
EU 2012, Analysis of market barriers to cost effective GHG emission reductions in the
maritime transport sector. CLIMA. B.3/SER/2011/0014.
152
IMO 2014, Third IMO GHG Study 2014. International Maritime Organization. London, UK.
153
Ro-Pax står för Roll On/ Roll Off av last och för passagerare (Pax). Ro-Pax kan ha lastutrymme för både passagerare och gods.
154
VTI 2020, Emission reductions and costs of abatement measures for air pollutants and
greenhouse gases from shipping. Statens väg- och transportforskningsinstitut.
147
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nära designhastigheten. Det innebär att utsläppen inte minskar vid
sänkt hastighet under designhastigheten.155
En studie från kompetenscentrumet Lighthouse och miljöinstitutet IVL som studerat konsekvenser för svenska redare av
hastighetsbegränsningar har bl.a. visat på att obligatoriska hastighetssänkningar kan få betydande ekonomiska och logistiska konsekvenser för fartygsägare och deras kunder, särskilt för linjesjöfart
där det blir svårt att upprätthålla samma servicefrekvens. När hastigheten sänks för mycket spelar andra faktorer en viktig roll. Bland
annat bedöms minskad hastighet leda till minskad konkurrenskraft
mot andra trafikslag och möjligheten till överflyttning till sjöfart
från vägtrafik försämras. Många fartygsskrov är inte optimerade för
lägre varvtal som krävs vid lägre hastigheter, motorerna tvingas därmed att arbeta med helt andra varv och propellerverkningsgraden
försämras, vilket gör att utsläppen vid lägre hastigheter till och med
kan öka, visar studien.156
12.8.3

Energieffektiva fartyg

Det finns olika typer av tekniska åtgärder som fartyget kan vidta för
att förbättra energieffektiviseringen och minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar beroende på fartygets skrov och användningsområde. Tankfartyg har potential att tillvarata vindkraftsenergi genom dynamiska drakar (vilket är en form av segel som
monteras i aktern på fartyget för att ge draghjälp) eller rotorsegel/
Flettner-rotorer (som är ett mekaniskt segel som utnyttjar den så
kallade Magnuseffekten157 för att ge extra energi till motorn) medan
mindre fartyg har en högre potential med batteridrift.158
Det finns olika typer av segel som kan användas för att minska
bränsleförbrukningen, dels segel som kan fästas i bommar och master
s.k. mjuka segel, dels hårda segel som sitter fast på ”vingar” i en bom.
155

Adland, R., et al. 2020, Optimal ship speed and the cubic law revisited: Empirical evidence
from an oil tanker fleet. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review,
vol 140. https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.101972.
156
Lighthouse 2020, Consequences of speed reductions for ships – An impact study for
shipping companies and Swedish business.
157
Magnuseffekten upptäcktes 1835 av Gustav Magnus, som gjorde upptäckte att roterande
projektiler avviker från sin kurs, Orsaken är att luftskikt som följer rotationen hos en sådan
kropp växelverkar med fartvinden så att en osymmetrisk strömning och därmed tryckfördelning uppstår.
158
Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
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De flesta av dessa lösningar är ännu på idé- och prototypstadiet. Enligt
ett brittiskt företag kan dessa ombyggnationer ge upp till 10–20 procent i bränslebesparingar.159
Potentialen hos rotorsegel är störst för bulk och kryssningsfartyg
som inte kräver samma ytutrymme som t.ex. godsfartyg. Potentialen
kan vara upp till 5 procent i koldioxidbesparing (se tabell 12.4).
Dynamiska drakar passar bäst på fartyg på över 30 meter och med
en hastighet som är lägre än 16 knop. Drakarna fästs i stäven och
släpps på höga höjder där vindarna oftast är kraftigare. Under 2010
fanns bara ett företag som tillverkade dessa drakar och färre än
tio drakar användes operativt.160
Institutet Transport & Environment har sammanställt uppskattningar av potentialen för drakar, rotorsegel och ving-segel för olika
fartygstyper. Av sammanställningen framgår att dessa kan ge allt
mellan 1–24 procent i koldioxidreducering beroende på fartygstyp, i
snitt kan de flesta fartygstyper uppnå cirka 10 procent i koldioxidreducering.161
Solceller kan monteras på vissa fartyg för att minska energianvändningen. För större fartyg blir dessa besparingar dock små i
jämförelse med den totala bränsleåtgången. För rena eldrivna fartyg
är potentialen större.162
Designen av nya fartyg avgörs i planeringsstadiet av fartyget.
Fartygets design av dimensioner och utförande bestäms oftast utifrån
användningsområde och avgörs ofta utifrån vad fartygsmarknaden
efterfrågar. Vid utformningen av fartyget kan skrov- och propellergeometri, skrovkonstruktion, framdrivningsmaskineri samt hjälpmaskiner, värmeåtervinning och lasthanteringsutrymmet påverka
energieffektiviteten.
En studie har visat energibesparingar av elanvändningen på 5–8 procent kan göras med optimering av fläktar och pumpar. Genom att
nyttja spillvärme från huvudmaskinen för värmebehoven ombord
och för godstransporter som behöver hålla sin last över en viss tempe159

IRENA International Renewable Energy Agency 2015, Renewable Energy Options for
Shipping – Technology brief.
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Tech_Brief_RE_
for%20Shipping_2015.pdf.
160
Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
161
Transport & Enviroment 2021, Decarbonising European Shipping – Technological, operational
and legislative roadmap. Brussels. Belgium.
162
Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
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ratur som t.ex. bunkerbränsle, och genom att omvandla värmen till
mekaniskt arbete kan energibesparingspotentialen vara stor.163 Utsläppsminskningspotentialen för koldioxid är cirka 3,5 procent för
spillvärme enligt Lindstads et al. uppskattningar (se tabell 12.4).
År 2010 införde IMO obligatoriska krav på energieffektivitetsindex (EEDI) på fartyg byggda från och med 2013. EEDI har dock
fått kritik för att inte ha tillräckligt skarpa krav164 och prognoser har
visat att kraven från EEDI inte kommer ge några absoluta minskningar i energianvändning eller utsläppsemissioner.165
Ombyggnation och renovering av fartyg, även kallat retrofit, kan
innebära ombyggnation av motorer för annat bränsle, överbyggnader,
förlängning av fartyg, övervakningssystem och utrustning för landström. Ju äldre ett fartyg är desto högre blir sannolikheten att
investeringen inte är kostnadseffektiv att införa.166
Anslutning till landström i hamn tar bort körningen av hjälpmaskiner för generation av elkraft ombord som också kan vara en
källa till hälsoproblem vid utsläpp av luftföroreningar när hamnar
ligger nära bostadsbebyggelse. Anslutning till landström kan ge upp
till 3–7 procent reduktion av koldioxidutsläpp (se tabell 12.4).
12.8.4

Fossilfria fartyg samt alternativa och fossilfria bränslen

Fossilfria fartyg
Redan i dag finns det båtar och framför allt färjor som går enbart på
batteridrift eller som har batteridrift som komplement, en s.k.
hybrid. I dagsläget lämpar sig batteridrift för mindre fartyg och
kortare sträckor. I Stockholm har en skärgårdsbåt introducerats som
kan laddas 30 minuter vid kaj och som har en räckvidd på 14 nautiska
mil vid full hastighet. I Norge finns det över 450 batterifartyg i drift.
Hybridiseringsåtgärder bedöms ge 5–10 procent koldioxidreducering
beroende på fartygstyp.167 Enligt en grov potentialuppskattning från
163

Styhre, L., Winnes, H. Bännstrand, M. Karlsson, R. Lützhöft, M., Falk, M., Åström, D.
2014, Energieffektiv svensk sjöfart. IVL Rapport B2155.
164
IMO 2009, Second IMO GHG study. International Maritime Organization. London, UK.
165
Bazari, Z. och Longva T. 2011, Assessment of IMO mandated energy efficiency measures
for international shipping. International Maritime Organization, London UK.
166
Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
167
VTI 2020, Emission reductions and costs of abatement measures for air pollutants and greenhouse gases from shipping. Statens väg- och transportforskningsinstitut.
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VTI av helelektrifiering, där de dominerande linjerna är kortare än
100 km, kan betydande andelar av bränsleförbrukningen hos ropaxfartygen,168 18 procent, och passagerarfartygen, 32–70 procent, ersättas av el till 2030. Passagerarfartygen seglar i regel kortare sträckor
vilket gör att en hög andel av dessa fartyg kan gå att elektrifiera. Sedan
november 2018 körs två fartyg med enbart batterielektrisk drift på
sträckan Helsingborg–Helsingör.169
Bränsleceller kan använda bland annat metanol och vätgas som
bränsle. De största hindren för användning av bränsleceller är bl.a.
kostnaden för tekniken som i dagsläget är hög, begränsningar i fartygsstorlek eftersom bränsleceller tar stor plats vid användningen av
vätgas som bränsle, att tekniken bara kan användas på befintliga
fartyg om det finns utrymme, låg effektivitet vid hög belastning samt
låg effekt/viktförhållande,170 men det finns också uppskattningar
som visar att kostnaden för både batteridrift och bränsleceller kan
bli lägre jämfört med dieseldrift mellan åren 2030–2040 för regionala
färjor. Bränsleceller och batteridrift är också möjliga att kunna kombinera i framtiden.
Det finns få fartyg med nukleär drift utanför militär användning.
Det finns i dag pilotprojekt som utvecklar fartyg med nukleär batteridrift.171 Nukleär drift behöver höganrikat uran för driften vilken
också kan användas för vapen- och bombtillverkning. Att bryta och
att anrika uran har en stor miljöpåverkan och kan ha säkerhetspolitiska implikationer.172
Alternativa och fossilfria bränslen
Flytande naturgas även kallat Liquid Nature Gas, LNG kan enbart
användas som bränsle i motorer som är avsedda för gasdrift. Det går
att konvertera konventionella dieselmotorer men dessa konverteringar är i regel relativt dyra och omfattande eftersom det behövs
ett helt nytt bränslesystem och tankar. LNG genererar mindre
utsläpp av kväveoxider, svavel och koldioxid jämfört med tjockolja
168

I detta fall summeras passagerarfärjor och kryssningsfartyg som ropax-fartyg.
VTI 2021, Sjöfartens användning av alternativa bränslen – Trender och förutsättningar. VTI
rapport 1039.
170
Gilbert P., A. B.-L., Sarah Mander and Conor Walsh 2014, Technologies for the high seas:
meeting the climate challenge. Carbon Management, 5 (4), 447–461.
171
gCaptain 2020, https://gcaptain.com/bill-gates-nuclear-ship-battery/, hämtat 2021-11-13.
172
Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
169
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och marindiesel. LNG-drift kan generera så kallade slip-utsläpp
vilket är det läckage som uppstår vid tankning, drift och hantering
av LNG, eftersom LNG är en lättflyktig gas. År 2015 fanns det ett
30-tal LNG-terminaler i Europa varav två i Sverige (Lysekil och
Nynäshamn). LNG beräknas kunna minska koldioxidutsläppen med
8 procent för de flesta fartygstyperna (se tabell 12.4). Om sliputsläppen som uppstår vid hanteringen av LNG inte räknas med är
koldioxidutsläppen för LNG 20 procent lägre jämfört med fossil
sjöfartsdiesel/-olja. Det är dock omtvistat huruvida LNG är bättre i
klimathänsyn utifrån livscykelperspektiv. Enligt en studie från VTI
var den totala LNG-användningen för inrikes sjöfart cirka 10 procent
av de totala bränsleförbrukningen 2019.173
Metanol och etanol innehåller inget svavel och kan tillverkas av
biomassa som t.ex. skogsrester eller av naturgas. Båda bränslena har
lägre energidensitet än andra fossila bränslen och kräver därför
större utrymme eller högre bunkringsintervaller jämfört med marindiesel och olja.
Infrastrukturen för tankning av LNG och LBG är densamma och
kan lätt bytas ut från det ena bränslet till det andra. Produktionen av
biogas är dock begränsad, även om det finns en outnyttjad produktionspotential, så konkurrerar biogasen som lösning med andra sektorer som t.ex. vägtransporter och uppvärmning i bostäder osv.
Trenden mot t.ex. elektrifiering av vägsektorn kan frigöra biogas till
sjöfarten. Det finns också möjlighet att utöka produktionen av sjöfartsbränsle genom produktion av flytande elektrometan, där överskottskoldioxiden från rötning kombineras med förnybar vätgas
från elektrolys för att producera förnybar metan.
Drop-in bränsle av förnybart eller fossilfritt ursprung som blandas
med konventionellt fossilt bränsle går att använda med små justeringar
av dieselmotorn direkt till fartygen dvs. det behövs ingen konvertering
av motorn eller liknande.174 Dock finns det tekniska begränsningar för
hur mycket förnybart bränsle som kan tillföras beroende på vilken typ
av biobränsle som används och inblandning av vissa förnybara bränsle
kan orsaka komplikationer hos en del motorer och/eller i bränsletankar. Detta bedöms dock vara ett mindre problem för nyare fartyg.
173

VTI 2021, Sjöfartens användning av alternativa bränslen – Trender och förutsättningar. VTI
rapport 1039.
174
Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
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Det finns en rad olika varianter av biodrivmedel175 som potentiellt
går att använda som bunkerbränsle.
Elektrobränslen är ett samlingsnamn för bränslen som baseras på
vätgas och koldioxid som kan omvandlas till olika bränslen genom
olika förädlingsmetoder, tryck och temperaturer. Elektrobränsle
kräver mycket energi för framställningen av vätgas. Vilken energikälla som används för framställningen av elektrobränslena avgör hur
stort klimatavtryck bränslet har. Enligt en studie är bränsleproduktionskostnaden för elektrobränslena som lägst för e-ammoniak och
e-metanol.176
Vätgas kräver större tankar jämfört med fossilt bränsle. Flytande
vätgas tar mindre utrymme i anspråk jämfört med gasform. Det
behövs stora infrastruktursatsningar och ökad produktion av vätgas
för att sjöfarten ska kunna nyttja vätgas. Tekniken kan ha en stor
potential men ligger längre fram i tiden jämfört med andra lösningar
för att minska utsläppen. I dag finns det bara ett fåtal fartyg som kan
använda vätgas som drivmedel för framdrift.177
Kostnaden för att tillverka olika sjöfartsbränslen i framtiden kan
variera beroende på kostnaden för olika produktionssteg och råvaror
och teknikutvecklingen samt styrmedel och åtgärder som införs.
Figuren nedan visar ett basscenario för den totala kostnaden för hela
bränslekedjan inkl. infrastrukturen av olika bränsletyper 2030. Bränslekostnaderna som framgår i figuren kan jämföras med genomsnittskostnaden för låghaltig svavelolja på cirka 55 €/MWh och marindiesel
på cirka 63 €/MWh.178

175

Biodiesel, bioetanol, biometan, vegetabiliska oljor, dimetyleter, pyrolysolja, hydrerade
vegetabiliska oljor än några av de möjliga biobränsle som finns att tillgå.
176
Korberg AD, Brynolf S, Grahn M, Skov IR 2021, Techno-economic assessment of advanced
fuels and propulsion systems in future fossil-free ships. Renewable and Sustainable Energy
Reviews 142: 110861.
177
Koucky & Partners AB 2016, Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för
omställning till fossilfrihet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.
178
Beräkningarna är baserade på bunkerpriser från https://shipandbunker.com/prices#MGO.
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Bränslekostnader 2030 i €/MWh

Källa: Korberg et al. 2021, Techno-economic assessment of advanced fuels and propulsion systems in
future fossil-free ships.

Kostnaden för de olika bränslena kan variera beroende på fartygstyp
och vilken distans som fartyget har.
För större färjor179 är biobränslen billigast följt av elektrisk framdrift jämfört med andra bränsletyper. För andra fartygstyper som
handelsfartyg, färjor, bulkfartyg och containerfartyg är metanol det
billigaste framdriftsmedlet men både dimetyl eter (DME) och ammoniak har enbart något högre marginalkostnad jämfört med metanol.
Fartyg med hög nyttjandegrad, långa avstånd mellan bunkring, och
högre hastighet, kan gynnas av ett dyrare men effektivare framdrivningssystem, som bränsleceller. Batteriframdrift är ett alternativ vid
kortare avstånd mellan laddning och för fartyg som har en hög
nyttjandegrad.180
Produktion av sjöfartsbränslen i Sverige
Det behövs mer forskning och utveckling för att vätgas och ammoniak
ska kunna bli gångbara bränslen. Produktion och infrastruktur för
alternativa bränslen är centrala för sjöfartens omställning.181
179

Större färjor definieras som färjor som har en framdrivningskapacitet på 11 MW och upp
till 18 timmars reslängd samt upptill 3780 timmars totala framdriftsanvändning per år.
180
Korberg AD., Brynolf, S., Grahn, M., Skov, IR. 2021, Techno-economic assessment of advanced
fuels and propulsion systems in future fossil-free ships. Renewable and Sustainable Energy
Reviews 142: 110861.
181
Malmgren, E., Brynolf, S., Grahn, M., Hansson, J., Holmgren, K. The feasibility of alternative fuels and propulsion concepts for various shipping segments in Sweden. IAME 2021
Conference 'Accelerating Transitions', 25–27 November 2021, Rotterdam.
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Figuren nedan visar vilken sjöfartsbränsleproduktion som fanns
och planerades 2021 i Sverige.
Tabell 12.5

Nuvarande och planerad produktion av alternativa bränslen
i Sverige 2021
Observera att planerade projekt befinner sig i olika
utvecklingsstadier och kanske inte kommer att byggas

Fysiskt tillstånd under
distribution

Nuvarande svensk produktion

Biogen
Elektrisk

Elnät

Kompreserad
gas

Väte

Ammoniak

Flytande gas
Flytande gas
Kompreserad
gas

Metan

Flytande gas

Metanol

Metanol

Etanol

Etanol

Diesel

Diesel

Biogen och elektrisk

Planerad produktion

Biogen

Elektrisk

Elproduktion, svensk elInget tillgänglig, kontinuerlig
försörjning kommer i dag
utveckling
främst från vatten- och
kärnkraft, tillsammans med
vind- och biobränslen (IEA.
2021)
2000 GWh
Decentraliserad tankstation
Botnialänken H2
(industriella
för personbilar med produk(Uniper, 2021),
avfallsström- tion på plats (PurePOWER,
fullskaliga
mar)
2021), produktion i pilotindustriprojet
skala för industrin (Hybrit)
(Hybrit), grön
produktion av
väte (Statkraft,
2020)
Undersökningar av
Viss nyproduk- 1800 GWh/år
potentiella pilotprojekt
tion planeras,
men planerad
konvertering till
LBG kommer
sannolikt att
sänka den totala
produktionen
200 GWh/år
Undersökningar av
1200 GWh/år
Inget planerat
(Hjort et al.,
potentiella pilotprojekt
(Hjort et al.,
projekt hittills
2019)
2019)
Pilot anläggÖrnsköldsvik
ningsproduktion
2024, Perstorp
(Media, 2020)
2025 (Söderholm,
2021) (AIR, 2021)
Ökad produk1500 GWh/år
tion diskuteras
1650 GWh/år
Lysekil (Cision, (HVO)
2020)

Källa: Malmgren et. el. 2021, The feasibility of alternative fuels and propulsion concepts for various shipping
segments in Sweden.
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Det finns en rad olika risker med att använda vätgas som bränsle.
Vätgas är en lättflyktig gas som behöver ett högt tryck och mycket
låga temperaturer för att förvaras och transporteras. Ett hinder för
vätgas som bränsle är att garantera säkerheten för personal på fartyg,
hamnar samt bunkringsområden.182 Föreskrifter för hantering av
bränslen tas fram av svenska myndigheter och EU tar också fram
föreskrifter för hantering av olika bränslen.
Ammoniak består av väte och kväve och ger utsläpp av lustgas vid
förbränning men nollutsläpp av koldioxid. I dag framställs ammoniak framför allt från naturgas. Denna process går att göra fossilfri
och därmed kan ammoniak bli ett koldioxidfritt bränsle. Ammoniak
behöver också låga temperaturer för lagring och transport (cirka 33 grader Celsius vilket kan jämföras med vätgas som behöver cirka
-253 grader Celsius). Ammoniak är inte lika lättantändligt som t.ex.
vätgas men är mycket giftigt för människor. Ammoniak är mer giftigt än t.ex. naturgas eller tjockolja och kräver en säker hantering vid
tankning- och drift för personalen.183

12.9

Miljömålsberedningens överväganden och förslag

12.9.1

Utgångspunkter för att minska sjöfartens klimatpåverkan

Sverige är litet öppet land med stor handel med omvärlden. Sverige
är beroende av den globala handeln för att upprätthålla välfärden,
sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen. Godssjöfartstrafiken spelar en avgörande roll för att den globala handeln ska
kunna upprätthållas. Godssjöfartstrafiken är också ett klimateffektivt transportslag jämfört med exempelvis flyg och fossildriven lastbilstrafik.
Samtidigt har sjöfarten en betydande klimat- och miljöpåverkan
då den globala sjöfarten står för cirka tre procent av världens utsläpp
av växthusgaser.

182

Van Hoecke, Laurens & Laffineur, Ludovic & Campe, Roy & Perreault, Patrice & Verbruggen,
Sammy & Lenaerts, Silvia. 2020. Challenges in the use of hydrogen as a maritime fuel. Energy
& Environmental Science. 14.
183
Haskel, Charles 2021, Decarbonising shipping – could ammonia be the fuel of the future?
Lloyd’s register, https://www.lr.org/en/insights/articles/decarbonising-shipping-ammonia/,
hämtat 2021-05-05.
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Sverige ska inte införa och tillämpa styrmedel som riskerar att
minska sjöfartens utsläpp i Sverige om utsläppen därmed ökar någon
annanstans. I första hand ska IMO och EU besluta om reglering av
klimatpåverkan från internationell sjöfart. De mål och styrmedel
som IMO har beslutat i dag är dock långt ifrån tillräckliga för att
placera internationell sjöfart i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
EU-kommissionens förslag i Fit For 55 innebär stora möjligheter att
minska sjöfartens klimatpåverkan. Sverige har möjlighet att införa
styrmedel och arbeta bilateralt, t.ex. inom Östersjöområdet för att
gå före och ställa om sjöfartens klimatpåverkan i linje med vad den
svenska sjöfartsnäringen efterfrågar och vad som krävs för att vara i
linje med 1,5-gradersmålet.
En viktig utgångspunkt för att minska sjöfartens klimatpåverkan
är att sjöfarten, likt andra transportslag, ska betala för sina utsläpp.
De styrmedel som är möjliga att använda för att minska sjöfartens
klimatpåverkan är framför allt EU ETS, energiskatten, forskningsoch investeringsstöd, reduktionsplikten och IMO:s klimatstyrning.
Sverige har infört en ekobonus för överflyttning, för att kunna
minska utsläpp från bunkring till sjöfart. Det kommer att behövas
ytterligare styrning av sjöfartens klimatomställning framför allt inom
inrikes sjöfart som inte omfattas av förslagen i Fit for 55. Utan ytterligare styrning är inte inrikes sjöfart på väg att minska sina utsläpp i
linje med det långsiktiga territoriella klimatmålet.
12.9.2

Sverige ska ta sin del av ansvaret för utsläpp
från internationell sjöfart

Förslag:
• att riksdagen beslutar om att halva delen (50 procent) av utsläppen från fartyg på internationell resa som anlöpt eller avgått
svensk hamn inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella
klimatmål om att nå nettonollutsläpp inom svenskt territorium
senast 2045.
• att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram statistik över
växthusgasutsläppen av de fartyg som avgått svensk hamn till
en hamn utomlands eller anlöpt svensk hamn från en hamn
utomlands.
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Klimatpåverkan från bunkringen i Sverige till den internationella sjöfarten har ökat snabbt sedan 1990-talet. Sjöfartens klimatpåverkan
ska minska inom och utanför Sverige i den mån Sverige har rådighet.
Utrikes sjöfart har underskott av klimatstyrning och stora investeringar behövs i form av produktion av förnybara och fossilfria
bränslen samt el-infrastruktur.
Miljömålsberedningen anser att etappmålet för utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter är ambitiöst och att det inte behövs
ytterligare ett mål för inrikes sjöfart specifikt. Miljömålsberedningen
anser vidare att Sverige ska ta ansvar för de utsläpp som den internationella sjöfarten ger upphov till som Sverige har rådighet över. Att
inkludera halva delen (50 procent) av utsläppen från fartyg på internationell resa som anlöpt eller avgått svensk hamn i det långsiktiga
territoriella klimatmålet ger en större tydlighet och långsiktighet i
klimatarbetet, vilket är viktigt bl.a. för att nödvändiga investeringsbeslut ska komma till stånd. Brist på politiska mål skulle annars
hindra utvecklingen mot en fossilfri sjöfart som branschen efterfrågar. Ett nationellt mål för sjöfarten ska inte vara mindre ambitiöst
än vad branschen själv har åtagit sig att uppnå. Enligt visionen i sjöfartsnäringens färdplan till Fossilfritt Sverige ska branschen uppnå
noll koldioxidutsläpp till 2050. Gotlandstrafiken står för en stor andel
av Sveriges inrikes sjöfartsutsläpp av växthusgaser. Utfasningsutredningen föreslog att ambitionen bör vara att, vid Trafikverkets upphandlingsperiod till och med 2027, de fossila bränslena för den
upphandlade trafiken i det närmaste helt fasas ut.
Scenarion för utrikes sjöfart visar att det är möjligt att nå nära nollutsläpp enbart utifrån internationella mål och EU:s föreslagna styrning
och klimatmål. För att vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål behöver världens växthusgasutsläpp vara nettonoll till 2050. Sverige har
möjlighet att gå före och besluta ett mer ambitiöst mål för internationell bunkring av sjöfartsbränsle i Sveriges för fartyg med en
destination utanför Sveriges gränser, än vad det internationella sjöfartsorganet IMO har. Detta kan ge Sverige konkurrensfördelar på
den internationella sjöfartsbränslemarknaden med tidiga investeringar
i produktion av hållbart producerade förnybara och fossilfria sjöfartsbränslen. Att inkludera halva delen (50 procent) av utsläppen från
fartyg på internationell resa som anlöpt eller avgått svensk hamn i det
långsiktiga klimatmålet ger de svenska bränsleproducenterna och leverantörerna långsiktighet på den svenska sjöfartsbränslemarknaden.
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Inkluderingen av halva delen (50 procent) av utsläppen från fartyg
på internationell resa som anlöpt eller avgått svensk hamn i det långsiktiga klimatmålet ger förutsättningar för att införa styrmedel och
åtgärder för att uppnå målet. Sverige kan genom målet visa ledarskap
och gå före i det globala klimatarbetet och få andra länder att också
öka sin ambition genom att anta liknande mål för sina utsläpp från
sjöfartsbunkring.
EU-kommissionens förslag att inkludera sjöfarten inom EU:s
handel för utsläppsrätter (EU ETS) innebär att det ställs krav på att
minska växthusgasintensiteten från den energi som används ombord
på fartyg som anlöper till, avgår från eller befinner sig i en hamn inom
EU. Kraven på minskad växthusgasintensitet gäller alla fartyg över
5 000 bruttodräktighet oavsett flaggstat. För en fartygsresa mellan två
EU-hamnar omfattas all energi som använts ombord på fartyget
medan hälften (50 procent) av energin omfattas för ett fartyg som
reser till eller från en EU-hamn via hamn i tredje land.184 Sverige kan
genom att anta ett liknande nationellt mål, som kommissionens
förslag, gå före i sjöfartens klimatomställning.
Det finns i dagsläget ingen officiell utsläppsstatistik över utsläppen av de fartyg som avgått svensk hamn till en hamn utomlands
eller anlöpt svensk hamn från en hamn utomlands. Till FN och EU
rapporterar Sverige utsläppen ifrån internationell bunkring dvs det
som tankas i Sverige för internationell sjöfart. Med hjälp av AISdata185 är det möjligt att uppskatta utsläppen av de fartyg som avgått
svensk hamn till en hamn utomlands eller anlöpt svensk hamn från
en hamn utomlands, till exempel med hjälp av SMHI:s AIS-modell
som i dag används för att uppskatta inrikes sjöfarts utsläpp. Miljömålsberedningen föreslår därför att Naturvårdsverket ska få i uppdrag att ta fram denna utsläppsstatistik för att kunna följa upp målet
om att halva delen (50 procent) av utsläppen från fartyg på internationell resa som anlöpt eller avgått svensk hamn ska ingå i det långsiktiga territoriella klimatmålet om att nå nettonollutsläpp inom
svenskt territorium senast 2045.

184

Regeringskansliet 2021, Förordning om förnybara bränslen för sjöfarten, Faktapromemoria 2020/21:FPM140.
185
AIS (Automatic Identification System) är ett system där varje fartyg i realtid rapporterar sin
position och identitet, både till närliggande fartyg och till myndigheters övervakningssystem.
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Klimatpåverkan från offentlig
konsumtion och upphandling

En betydande del av konsumtionens klimat- och miljöpåverkan
kommer från offentlig konsumtion genom offentlig upphandling
och inköp. För att visa på den offentliga konsumtionens klimatpåverkan har Upphandlingsmyndigheten gjort s.k. miljöspendanalyser som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika
leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp.
Tabell 13.1

Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys offentliga
inköp 20191

Staten (203 myndigheter)
Regioner (21)
Kommuner (289)
Kommunala bostads- och fastighetsbolag
Totalt

Inköp inklusive moms
(miljoner SEK)
131 660
219 202
304 235
55 553
710 651

Klimatpåverkan
5 360 615
5 680 483
10 474 125
2 012 126
23 527 349

Källa: Upphandlingsmyndigheten.

Som framgår av tabellen orsakade den offentliga konsumtionen 2019
mer än 23 miljoner ton CO2-eq. Det handlar om de inköp som myndigheter, kommuner och regioner gör för att bedriva sin verksamhet.
Det motsvarar ungefär 28 procent av den totala klimatpåverkan till
följd av svensk konsumtion. Mer information om Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys följer senare i detta kapitel.
Grovt räknat omfattas cirka 30 procent av utsläppen från offentlig konsumtion och offentliga investeringar av de befintliga svenska
1

Mer information om Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys 2019 finns på
www.upphandlingsmyndigheten.se.
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territoriella klimatmålen.2 Det vill säga att 30 procent av dessa växthusgaser släpps ut innanför Sveriges gränser. Resterande cirka 70 procent släpps ut i andra länder och omfattas, liksom övriga konsumtionsbaserade utsläpp, för närvarande inte av några svenska klimatmål.

13.1

Miljömålsberedningens uppdrag enligt
tilläggsdirektivet

Enligt regeringen är den offentliga sektorns inköp ett exempel på där
det allmänna kan gå före i omställningen. Staten, kommuner och
regioner kan t.ex. ta klimathänsyn i inköpsprocessens alla faser vid
offentlig upphandling av produkter, installationer och byggentreprenader och därmed minska den offentliga konsumtionens klimatpåverkan. Den offentliga sektorn kan också, enligt regeringen, främja en
efterfrågan av produkter och tjänster från cirkulära och klimatneutrala
affärsmodeller som kan bli norm och väljas före klimatbelastande
alternativ.
Enligt regeringen har näringslivet en viktig roll för att minska
utsläpp i leverantörskedjan och i sin egen verksamhet genom att tillhandahålla varor och tjänster som är hållbara, genom att främja nya
affärsmodeller och genom att informera kunderna om produkters
och tjänsters klimat- och miljöpåverkan och hjälpa dem att minska
klimatpåverkan i användnings- och slutskeden. Regeringen har bedömt att offentlig upphandling kan vara ett effektivt instrument som
inte bara främjar god konkurrens och sund användning av skattemedel utan också bidrar till att nå Sveriges klimatmål. Miljömålsberedningen ska därför se över hur det klimatpolitiska ramverket kan
få genomslag i offentlig upphandling, med fokus på upphandlingar
med stor klimatpåverkan och på kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet.
Enligt tilläggsdirektivet ska Miljömålsberedningen särskilt beakta
det arbete som Upphandlingsmyndigheten gör för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi och för att stimulera upphandling
med störst klimatnytta. Enligt regeringen behöver kostnadseffektivitet
och samhällsekonomisk effektivitet ses i ett bredare perspektiv än bara
den direkta utsläppseffekten från upphandlade varor och tjänster.

2

SCB, Forskningsprogrammet Prince, 2014.
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Inte minst kan offentlig upphandling på områden där den offentliga sektorn är en stor aktör driva på teknikutveckling och bidra till att
mer klimatsmarta lösningar blir tillgängliga på marknaden även för
andra köpare, vilket därmed skapar ytterligare klimatnytta och konkurrensfördelar för innovativa företag på den svenska marknaden.3

13.2

Omfattningen av offentliga inköp och offentlig
upphandling 2018

År 2018 uppgick de offentliga utgifterna enligt nationalräkenskaperna
till 2 472 miljarder kronor, inklusive moms. Inom ramen för de offentliga utgifterna uppgick de offentliga inköpen till 856 miljarder kronor, inklusive moms, samma år. Av de offentliga inköpen uppgick den
offentliga upphandlingen till 782 miljarder kronor, exklusive moms.
Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige 2018 motsvarade närmare en femtedel av BNP eller 80 000 kronor per invånare.4
Upphandlande myndigheter, eller enheter, är både statliga och
kommunala myndigheter samt en del aktiebolag och andra privaträttsliga subjekt som på något sätt kontrolleras eller finansieras av det
offentliga.
13.2.1

De offentliga inköpens utsläpp i siffror

Följande uppgifter är hämtade ur Upphandlingsmyndighetens senaste
miljöspendanalys och visar hur stora utsläpp olika offentliga aktörer
orsakar och vilka inköp som medför utsläpp. Alla offentliga organisationer finns inte representerade i underlaget som Upphandlingsmyndigheten analyserat. Försvarsmakten och Luftfartsverket ingår
exempelvis inte i analysen, men ingår i den årliga uppföljning av upphandlingsstrategin som Upphandlingsmyndigheten gör. Bolag som
ägs av staten ingår inte heller i underlaget.
Kommunerna tillsammans med de kommunala bostads- och fastighetsbolagen står för mer än hälften av påverkan. Kommunerna stod
2019 för cirka 44 procent av inköpens klimatpåverkan, regionerna för
3

Dir. 2020:110, Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – strategi för minskad
klimatpåverkan från konsumtion.
4
Statistik om offentlig upphandling 2020, Upphandlingsmyndighetens rapport 2020:4 och
Konkurrensverkets rapport 2020:5.
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24 procent, staten för 23 procent och de kommunala bostads- och
fastighetsbolagen för 9 procent av de offentliga inköpens klimatpåverkan.
Inköpen är indelade i sex övergripande kategorier. Störst påverkan
har kategorin Byggnad, fastighet och mark. Kategorin Utrustning
och material har näst störst påverkan på klimatet. I denna kategori
återfinns byggmaterial, fordonsbränslen, möbler och kontorsmaterial
och förbrukningsmaterial med mera.
Drift av verksamheter och driftentreprenader har också stor klimatpåverkan. Därefter följer Material och tjänster för egna organisationen,
Tjänster och material till brukare, Stödjande tjänster, främst kompetens samt en mindre post med ej kategoriserade inköp.

13.3

Nationella upphandlingsstrategin

I den nationella upphandlingsstrategin har regeringen slagit fast att
Sverige ska ligga i framkant och fortsatt vara ett föredöme när det
gäller miljöanpassad offentlig upphandling och att ett livscykelperspektiv bör beaktas i upphandlingens olika faser. Enligt regeringen
har möjligheterna att ta miljö- och klimathänsyn vid upphandling
förtydligats i den nya upphandlingslagstiftningen.5
Nationella upphandlingsstrategin är en del av regeringens arbete
för att utveckla de offentliga upphandlingarna i Sverige. Syftet med
strategin är att stimulera myndigheter och enheter att använda upphandling som ett verktyg för att åstadkomma positiva effekter i den
egna verksamheten och i samhället i stort. Det kan, enligt regeringen,
till exempel handla om att främja en sund konkurrens på marknaden,
bidra till att hållbarhetsmål uppfylls samt stimulera innovation och
utvecklingen av nya varor och tjänster.
Strategin riktar sig till företrädare och medarbetare vid myndigheter, kommuner och regioner och ska fungera som ett stöd i deras
arbete. Enligt regeringen är även leverantörer en viktig målgrupp för
upphandlingsstrategin.6 Upphandlingsstrategin har inget slutår.

5
6

Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.
Regeringen 2016-06-30, www.regeringen.se, hämtat 2021-06-17.
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Syfte och mål för strategin
Upphandlingsrategin innehåller sju så kallade inriktningsmål som
inte är tidsatta. Dessa mål är i sin tur uppdelade i så kallade effektmål.
Det första inriktningsmålet är det övergripande målet. Övriga inriktningsmål används för att uppnå detta.7 De sju inriktningsmålen listas
nedan.
Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
Effektmål:
– De offentliga inköpen behöver vara faktabaserade och ha en ändamålsenlig styrning och organisering.
– Det behövs en god beredskap för hur offentliga inköp ska ske i krissituationer.
Effektiva offentliga organisationer/inköp8
Effektmål:
– Upphandlingsreglerna, andra regler som påverkar offentlig upphandling och lag om valfrihetssystem, tillämpas så att de offentliga inköpen planeras, genomförs och följs upp på ett ändamålsenligt sätt.
En mångfald leverantörer för en väl fungerande konkurrens
Effektmål:
– Leverantörer har en hög tilltro till den offentliga marknaden och den
offentliga upphandlingen.
– Offentliga kontrakt är attraktiva för stora som små och medelstora
leverantörer, ideella organisationer och utländska leverantörer.

7

www.regeringen.se, hämtat 2021-10-14.
Kommentar: Upphandlingsmyndigheten beskriver målet både som ”Effektiva offentliga
organisationer” och ”Effektiva offentliga inköp”. Miljömålsberedningen saknar underlag för
att bedöma om det finns någon skillnad i sak eller om de båda begreppen i sammanhanget ska
betraktas som synonyma.
8
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En rättssäker offentlig upphandling
Effektmål:
– Alla leverantörer behandlas lika i de offentliga upphandlingarna och
det förekommer inte korruption i form av mutor och andra otillbörliga förmåner vid offentlig upphandling.
En offentlig upphandling som främjar innovationer
och alternativa lösningar
Effektmål:
– Marknadens innovationsförmåga tas tillvara vid inköp av varor och
tjänster.
En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
Effektmål:
– De offentliga inköpen bidrar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen.
Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle
Effektmål:
– Försörjningen av varor och tjänster till offentlig sektor sker med skäliga
arbetsvillkor.
– De offentliga inköpen bidrar till ökad sysselsättning för personer i
särskilt utsatta grupper och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbete inom ramen för strategin – uppdrag m.m.
Med strategin ville regeringen verka för att företrädare för kommuner
och regioner, samt andra upphandlande myndigheter och enheter,
skulle ta fram styrande dokument med upphandlingsstrategin som
grund. Vidare gav regeringen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag
att genomföra och följa upp upphandlingsstrategins resultat i förhållande till målen. I uppdraget om genomförande ingick bland annat
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att informera och vägleda myndigheter.9 Myndighetens första redovisning lämnades, i enlighet med uppdragets villkor, i december 2017.
Därefter har Upphandlingsmyndigheten fortsatt att följa upp upphandlingsstrategins resultat.10 År 2016 genomfördes en enkätundersökning för att klargöra utgångsläget (nollmätning). År 2018 genomförde Upphandlingsmyndigheten en uppföljande enkätundersökning
om strategins status. År 2020 genomfördes ytterligare en uppföljning
där effektmålen konkretiserades och nya indikatorer togs fram. Myndigheten har inte fått något ytterligare uppdrag vare sig som särskilt
uppdrag eller i regleringsbrevet direkt avseende upphandlingsstrategin efter att det särskilda uppdraget gavs i juni 2016. Däremot har
regeringen gett Upphandlingsmyndigheten vissa uppdrag med innehåll som överensstämmer med den nationella upphandlingsstrategin.11
Upphandlingsmyndigheten har inte tilldelats några särskilda medel för
arbetet med upphandlingsstrategin.
Upphandlingsmyndighetens uppföljning
På Upphandlingsmyndighetens webbsida redovisas uppföljningen
per effektmål. Metoden bygger på enkätstudier till upphandlingsansvariga i upphandlande organisationer. Svarsfrekvensen för den
senaste enkäten (2020) var 42 procent.12
Resultatindikatorer för effektmålen mäter i vilken utsträckning
de upphandlande organisationerna tar till vara de väsentliga möjligheterna att uppnå målen och grundar sig på enkätdata. Upphandlingsmyndigheten har också tagit fram målindex för effektmålen som
utgör medelvärdet av indikatorerna i respektive effektmål, vilket
sedan indexerats från 0 till 100. Miljmålsberedningen återger i det
följande de resultat som Upphandlingsmyndigheten redovisar resultaten för det strategiska inriktningsmålet En miljömässigt ansvars-

9

Finansdepartementet: Regeringsbeslut 2016-06-30, Fi2016/00833/OU delvis.
Upphandlingsmyndigheten: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/nyheter2019/regelbunden-uppfoljning-av-nationella-upphandlingsstrategin/, hämtat 2022-01-14.
11
När det gäller miljö- och klimatrelaterade uppdrag har de flesta getts till Upphandlingsmyndigheten innan den nationella upphandlingsstrategin antogs.
12
Totalt svarade 649 upphandlande organisationer. Upphandlingsmyndigheten bedömer att
resultaten är representativa för alla organisationer med undantag för de offentliga bolagen där
det finns vissa osäkerheter (svarsfrekvens 27 procent), men bortfallet är jämnt fördelat inom
samtliga organisationskategorier. Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/forberedorganisationen/nationella-upphandlingsstrategin/metodsida/, hämtat 2021-08-10.
10
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full upphandling. Upphandlingsmyndigheten klassificerar intervallen
efter grad av utvecklingsbehov:
20–39: mycket stort utvecklingsbehov,
40–59: stort utvecklingsbehov,
60–79: visst utvecklingsbehov,
80 <: litet utvecklingsbehov.13
De upphandlande organisationerna når tillsammans 38 i målindex för
effektmålet. Upphandlingsmyndighetens sammantagna bedömning
är därför att de upphandlande organisationernas inköpsarbete behöver genomgå en mycket stor utveckling för att det ska bidra till
att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.
Tabell 13.2

Målindex och resultatindikatorer för inriktningsmålet
En miljömässigt ansvarsfull upphandling 2020 (2018) i procent
per organisationstyp och totalt

NUS-mål 6
De offentliga inköpen används
som ett medel för att uppnå de
nationella miljökvalitetsmålen
– Fokus begränsad klimatpåverkan
Genomför analyser av klimatoch miljöpåverkan i samband
med enskilda upphandlingarna
i hög utsträckning
Använder livscykelkostnader
vid enskilda upphandlingar i
hög utsträckning
Ställer miljökrav i enskilda
upphandlingar i hög
utsträckning
Följer upp leveransavvikelser i
hög utsträckning

13

Totalt

Offentligt
ägda bolag

Kommun

Region

Stat

38 %

46 %

29 %

48 %

33 %

28 %

38 %

17 %

33 %

26 %

11 %

19 %

4%

8%

8%

58 %

64 %

55 %

92 %

51 %

53 %

66 %

37 %

33 %

51 %

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/forbered-organisationen/nationellaupphandlingsstrategin/metodsida/, hämtat 2021-08-10.
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NUS-mål 6

Totalt

Offentligt
ägda bolag

Kommun

Region

Stat

Har analyserat inköpskategorieras miljö- och
klimatpåverkan
Har infört digital beställningsprocess i hög utsträckning

20 %

26 %

12 %

67 %

17 %

44 %

51 %

36 %

75 %

40 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/forbered-organisationen/nationella-upphandlingsstrategin/Deoffentliga-inkopen-behover-bidra-till-att-uppna-de-nationellamiljokvalitetsmalen/#m%C3%A5lindex_och_indikatorer_f%C3%B6r_att_de_offentliga_ink%C3%B6p
en_beh%C3%B6ver_bidra_till_att_uppn%C3%A5_de_nationella_milj%C3%B6kvalitetsm%C3%A5len
hämtat 2021-08-10.

Som framgår av tabellen ovan inverkar tre indikatorer resultatet
positivt, medan tre indikatorer inverkar negativt på resultatet. Genomgående är värdena låga för effektmålet Använder livscykelkostnader
vid enskilda upphandlingar i hög utsträckning.
De statliga myndigheterna har ett sammantaget resultat på 36 på
målindex, vilket är en försämring med fem punkter sedan 2018. Det
är liten spridning i förhållande till genomsnittet.
Regionerna har 48 i sammanlagt resultat på målindex, vilket är en
förbättring med tio punkter sedan 2018, men det är stor spridning i
förhållande till genomsnittet och i och med att gruppen är så pass
begränsad har bortfall stor effekt.
Kommunerna har 29 i resultat på målindex, vilket är en försämring med nio punkter sedan 2018. Det är liten spridning i förhållande
till genomsnittet.
De offentliga bolagen har ett sammanlagt resultat på målindex på
50, vilket är en förbättring med åtta punkter sedan 2018. Det är liten
spridning i resultatet i förhållande till genomsnittet och de offentliga
bolagens resultat drar upp det generella resultatet för samtliga organisationer.14

14

Upphandlingsmyndigheten, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/forberedorganisationen/nationella-upphandlingsstrategin/De-offentliga-inkopen-behover-bidra-tillatt-uppna-de-nationellamiljokvalitetsmalen/#m%C3%A5lindex_och_indikatorer_f%C3%B6r_att_de_offentliga_in
k%C3%B6pen_beh%C3%B6ver_bidra_till_att_uppn%C3%A5_de_nationella_milj%C3%B
6kvalitetsm%C3%A5len, hämtat 2021-08-10.
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Regeringen om offentlig upphandling i den
klimatpolitiska handlingsplanen

I den klimatpolitiska handlingsplanen anförde regeringen sin avsikt
att se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling, med fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan. Regeringen anförde att
Det finns en stor potential att genom offentlig upphandling bidra till att
nå våra klimatmål. Staten, kommunerna och regionerna kan genom medvetna inköp främja marknader för mindre utsläppsintensiva produkter
och tjänster men också bidra till att skapa marknader för nya innovativa
lösningar, t.ex. genom innovationsupphandling. Utöver den direkta klimateffekten kan sådan offentlig upphandling bidra till att de företag som
erbjuder klimatsmarta tjänster och produkter genom skalfördelar, och
för ny teknik även läreffekter, kan sänka kostnaderna för mer klimatsmarta alternativ varmed konkurrenskraften för dessa ökar för hela marknaden. För att fullt ut nyttja potentialen för offentlig upphandling att
minska utsläppen behövs även klimatsmarta innovationsupphandlingar
som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga
lösningar.15

Enligt regeringens bedömning 2019 i den klimatpolitiska handlingsplanen är offentlig upphandling ett effektivt instrument inte bara för
att främja god konkurrens och sund användning av skattemedel utan
också för att bidra till att nå klimatmålen. Enligt regeringen finns det
en stor potential att genom offentlig upphandling bidra till minskade
utsläpp och främjande av innovativa och klimatsmarta lösningar,
t.ex. genom innovationsupphandlingar.
Enligt regeringen är upphandlingen på transportinfrastrukturområdet särskilt viktig eftersom infrastrukturen ger upphov till stora
utsläpp. Offentlig upphandling kan då bidra till att skapa en efterfrågan på mer klimatsmarta material. Enligt regeringen bör investeringar i transportinfrastruktur successivt utvecklas till att bli klimatneutrala.
För minskad klimatpåverkan bör, enligt regeringen, miljökostnader över hela livscykeln beaktas.

15

Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan,
bet. 2019/20:MJU16, rskr. 2019/20:314, s. 64.
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De områden som har störst klimatpåverkan, sett till livscykelutsläpp, är bygg- och anläggningsentreprenader, tjänster som omfattar
drift av infrastruktur och fastigheter, transporter samt livsmedel.16

13.5

Regeringens mål för offentlig upphandling

Målet för den statliga förvaltningspolitiken som riksdagen har beslutat är
en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och
effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.17

Utifrån det riksdagsbundna målet för den statliga förvaltningspolitiken
har regeringen preciserat målet för den offentliga upphandlingen:
Den offentliga upphandlingen ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara
konkurrensen på marknaden, samtidigt som innovativa lösningar främjas samt miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas. 18

De resultatindikatorer som används vid resultatbedömningen är:
– andelen avbrutna upphandlingar,
– antal anbudsgivare per upphandling,
– andel överprövade upphandlingar, och
– andel överprövningar med helt eller delvis bifall i förvaltningsrätten.
Som framgår finns inte någon resultatindikator för resultatbedömningen av hur miljöhänsyn har beaktats i den offentliga upphandlingen. I resultatbedömningen vägs även resultat in från exempelvis
rapporter från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.19
Enligt vad regeringen anförde i resultatredovisningen i budgetpropositionen för 2022 visar det genomsnittliga antalet anbudsgivare
per upphandling om det finns en fungerande konkurrens inom offent-

16

Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan,
bet. 2019/20:MJU16, rskr. 2019/20:314.
17
Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.
18
Prop. 2014/15:1 utgiftsområde. 2.
19
Prop. 2021/22:01, utgiftsområde 2, bet. 2021/22:FiU2, utgiftsområde 2, rskr. 2021/22:119.
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lig upphandling. De senaste tio åren har det genomsnittliga antalet
anbudsgivare varierat mellan 4,1 och 4,8 per upphandling.
År 2020 ökade det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling för tredje året i rad efter en tidigare minskning, och uppgick
till 4,7. Andelen upphandlingar där endast en eller två anbudsgivare
deltog minskade från 41 procent till 35 procent. I 20 procent av upphandlingarna var det två anbudsgivare.
Enligt regeringen är det glädjande att den nedåtgående trenden
för det genomsnittliga antalet anbudsgivare har brutits. Antalet anbudsgivare behöver dock fortfarande öka. Regeringen anförde att
det är särskilt problematiskt att endast en eller två anbudsgivare deltar i så pass många upphandlingar och att det är viktigt att öka antalet
anbudsgivare eftersom en ökad konkurrens skapar förutsättningar
för effektivare offentliga inköp.
Under rubriken politikens inriktning anförde regeringen i budgetpropositionen för 2022 även att offentlig upphandling är ett viktigt
verktyg för myndigheter att åstadkomma positiva effekter i den egna
verksamheten och samhället i stort. Upphandling kan, enligt regeringen, bidra till att främja en sund konkurrens på marknaden, ökad
jämställdhet, att sociala mål och miljö- och hållbarhetsmål nås, samt
stimulera innovation och utveckling av nya varor och tjänster. Aviseringarna på upphandlingsområdet i den klimatpolitiska handlingsplanen kan bidra till att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland.
Regeringen anförde vidare att upphandlande myndigheter och
enheter i ökad utsträckning behöver fokusera på att över tid bygga
upp och säkerställa en sådan organisation, som möjliggör upphandlingar där verksamhetsutveckling och samhällsnytta står i centrum
och att Upphandlingsmyndigheten har en viktig roll i detta arbete.20
Under rubriken Politikens inriktning i budgetpropositionen för
2022 anförde regeringen bland annat att den offentliga upphandlingen ska utvecklas för att ytterligare kunna bidra till att offentliga
medel gör så stor samhällsnytta som möjligt. Enligt regeringen finns
det en stor potential i att använda den offentliga upphandlingen som
ett verktyg för ökad miljömässig och social hållbarhet för att främja
gemensamma samhällsintressen som miljö, klimat, en cirkulär ekonomi m.m. Cirkulär, giftfri och fossilfri upphandling är, enligt regeringen, ett viktigt verktyg för att minska miljöpåverkan och klimat20

Prop. 2021/22:01, utgiftsområde 2, bet. 2021/22:FiU2, utgiftsområde 2, rskr. 2021/22:119.
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utsläpp, och därigenom nå miljö- och klimatmål samt flera av de globala målen i Agenda 2030.21

13.6

Konjunkturinstitutets invändning
– Begränsad nytta med offentlig upphandling
som klimatpolitiskt styrmedel

Konjunkturinstitutet har regeringens uppdrag att årligen ta fram en
miljöekonomisk rapport. I 2020 års rapport analyserades upphandling med extra klimathänsyn.22
Konjunkturinstitutet utgår i rapporten från att de svenska klimatmålen ska nås men att den i dagsläget beslutade politiken sannolikt
inte räcker för det. Eftersom det råder bred politisk enighet om det
klimatpolitiska ramverket och de utsläppsmål som anges där antar
Konjunkturinstitutet ändå att riksdag och regering kommer att besluta om styrmedel som leder till måluppfyllelse. Det utgör en viktig
utgångspunkt för analysen. Den innebär att om mer klimathänsyn
tas i offentliga upphandlingar behöver inte den generella klimatpolitiska styrningen stärkas lika mycket för att målen ska nås.
Det faktum att det finns en klimatpolitisk styrning på plats som dessutom sannolikt kommer att stärkas framöver gör att upphandlande
myndigheter redan har incitament att ta klimathänsyn i sina upphandlingar. När klimathandlingsplanen säger att offentlig upphandling ska
bidra till att de klimatpolitiska målen ska nås avses därför rimligen att
upphandlande myndigheter ska vidta åtgärder utöver vad som kan motiveras av befintlig och förväntad politik. I rapporten benämns sådana åtgärder klimatpolitiska extrasteg eller extra klimathänsyn. Att upphandlande myndigheter, likväl som alla andra aktörer i ekonomin, ändrar sitt
beteende till följd av den generella klimatpolitiken är förväntat och önskvärt. Fokus för rapporten är snarare under vilka omständigheter extra
klimathänsyn kan bidra kostnadseffektivt till att Sveriges klimatmål nås.23

Därefter menar Konjunkturinstitutet att offentlig upphandling har
begränsad nytta som klimatpolitiskt styrmedel. Som skäl anförs
huvudsakligen följande.

21

Prop. 2021/22:1, utgiftsområde 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119.
Konjunkturinstitutet, Miljö, ekonomi och politik 2020, Upphandling med klimathänsyn,
december 2020.
23
Konjunkturinstitutet, Miljö, ekonomi och politik 2020, Upphandling med klimathänsyn,
december 2020, s. 5.
22
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Den svenska klimatpolitiken ger redan i dagsläget hushåll, företag
och upphandlande myndigheter incitament att minska sina koldioxidutsläpp. Efter denna anpassning är utrymmet för att genom klimatpolitiska extrasteg vid upphandling bidra kostnadseffektivt till de
klimatpolitiska målen begränsat. Som svensk klimatpolitik är utformad riskerar de utsläppsminskningar som följer av klimathänsyn vid
offentlig upphandling endast att omfördela utsläpp från ett område
till ett annat.
För att bidra kostnadseffektivt bör klimathänsyn enligt Konjunkturinstitutet riktas mot utsläpp i Sverige från sektorer där den generella klimatpolitiken är relativt svag. Upphandlande myndigheter
arbetar med att ta klimatpolitiska extrasteg till så låga kostnader som
möjligt för den egna verksamheten och saknar därmed incitament att
ta de klimatpolitiska extrasteg som är förknippade med lägst samhällsekonomisk kostnad.
När det gäller innovation och teknik anför Konjunkturinstitutet
bland annat följande.
Den svenska klimatpolitiska ambitionen inbegriper även att upphandling ska bidra till de svenska klimatmålen genom storskalig spridning av
utsläppssnål teknik. Den befintliga klimatpolitiken och vetskapen om
att den sannolikt kommer att skärpas framöver skapar redan incitament
att investera i klimatvänlig teknik och, mer generellt, i att skaffa kunskaper om hur kostnaderna för framtida utsläppsminskningar kan hållas
nere. Även här krävs således en distinktion mellan verksamhetsmässigt
motiverade investeringar och extrasteg. Det tillkommer emellertid en
dimension, jämfört med direkta utsläppsminskningar, i form av närvaron
av läreffekter och kunskapsläckage som kan motivera att upphandlingen
riktar sig mot innovationer.
Offentlig upphandling med extra klimathänsyn kan påverka genom att
den produkt som upphandlas ersätter en produkt med samma funktion
men med högre växthusgasutsläpp (så kallad substitutionspolicy) och/
eller genom att leverantören som tillhandahåller produkten förmås ändra
sin produktion att bli mer utsläppssnål (så kallad omställningspolicy).
Distinktionen är viktig eftersom alternativen påverkar vad som händer
på marknaden för konkurrerande produkter med sämre klimatprestanda.24

Konjunkturinstitutet menar vidare att upphandling skiljer sig från
mycket annan klimatpolitisk styrning eftersom leverantörer deltar
på frivillig basis. Frivilligheten leder till en risk att de som lämnar an24

Konjunkturinstitutet, Miljö, ekonomi och politik 2020, Upphandling med klimathänsyn,
december 2020, s. 6.
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bud är de företag som redan uppfyller de klimatkrav som ställs i
upphandlingen snarare än att ytterligare företag ställer om sin produktion – vilket riskerar att urholka effekten.
Att ta extra klimathänsyn ställer enligt Konjunkturinstitutet stora
krav på upphandlaren. Det krävs inte bara kännedom om den relevanta marknaden utan även om rådande, och förväntad, klimatpolitik samt tillgång till en stor mängd information. För att offentlig
upphandling ska bidra till att de svenska klimatmålen nås på ett kostnadseffektivt sätt krävs att de extra ansträngningarna träffar svenska
utsläppskällor med förhållandevist låga samhällsekonomiska minskningskostnader. Detta förutsätter koordinering mellan en stor mängd
upphandlande myndigheter. Det tas fram verktyg som stöd för processen, varav en del baseras på livscykelberäknade utsläpp. Sådana beräkningar skiljer sällan på utsläpp i respektive utanför Sverige. Endast
utsläppsminskningar i Sverige kan bidra till måluppfyllelse klimathandlingsplanen eftersträvar.
Konjunkturinstitutet noterar också att när upphandlare tar extra
klimathänsyn står den upphandlande myndigheten för en del av minskningskostnaderna, vilket i slutändan belastar skattebetalarna. Detta
utgör ett avsteg från principen om att förorenaren betalar.

13.7

Den offentliga sektorns konsumtion redovisas på
olika sätt av SCB och Upphandlingsmyndigheten

Både SCB och Upphandlingsmyndigheten redovisar statistik och
analyser över den offentliga sektorns upphandling och dess miljöpåverkan. Bestämmelser om statistik om upphandling regleras i lagen
(2019:668) om upphandlingsstatistik och regeringen har, med stöd
av lagen (3 §) utsett Upphandlingsmyndigheten till statistikmyndighet inom området. De uppgifter om den offentliga sektorns konsumtion som SCB redovisar tas fram av Upphandlingsmyndigheten som
också sammanställer statistiken. Upphandlingsmyndigheten ska enligt
sin instruktion utveckla, förvalta och sprida statistik om upphandling.25
Upphandlingsmyndigheten redovisar egna analyser av miljöpåverkan från den offentliga sektorns konsumtion. De data som ligger till
grund för Upphandlingsmyndighetens analyser är inte uppdelade efter
den upphandlingsregel som styrde inköpet. Det innebär att Upp25

6 § förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten.
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handlingsmyndighetens statistik i miljöspendanalysen inte fördelas
mellan konkurrensutsatta upphandlingar och andra former för inköp
även om sådan statistik finns.
Beräkningar av olika varugruppers miljöpåverkan genomförs med
hjälp av den tidigare nämnda miljöspendanalysen som är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer integrerats i varu- och produktgrupper.26 Med hjälp av miljöspendanalysen går det att undersöka hur stor
miljöpåverkan en vara har jämfört med en annan. För att analysera
den totala miljöpåverkan från den offentliga sektorns inköp använder
Upphandlingsmyndigheten en input/outputmodell. De senast publicerade uppgifterna om miljöpåverkan av den offentliga sektorns
konsumtion avser 2019. Spendanalysen bygger enligt Upphandlingsmyndigheten på en struktur där olika typer av inköp grupperas i olika
kategorier. En indelning har också gjorts efter organisationsform.
Upphandlingsmyndigheten beräknar dels utsläpp till följd av den
offentliga sektorns inköp, dels klimatpåverkan till följd av förändrad
markanvändning.
SCB redovisar miljöpåverkan från den offentliga sektorns konsumtion per kategori för slutlig användning, med indelning enligt nationalräkenskapernas balansräkning på användarsidan – i privat konsumtion
(inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer) och i offentlig konsumtion, bruttoinvesteringar och export.
SCB redovisar också miljöpåverkan från den offentliga sektorns
konsumtion inom miljöräkenskaperna med uppdelning per produktgrupp, enligt SPIN 200727 på två siffrors nivå, med totalt 49 olika
produktgrupper.
I denna grupp ingår dock inte alla kategorier av offentliga inköp.
Till exempel ingår inte bygg- och anläggningsarbeten i någon av konsumtionskategorierna.28 Bygg- och anläggningsarbeten ingår i dag i
redovisningen av offentliga bruttoinvesteringar. SCB redovisar till
26

Upphandlingsmyndigheten (019, Miljöspendanalys – Beskrivning av en metod för att integrera
klimatpåverkan i allmänna inköpsanalyser, Upphandlingsmyndigheten, rapport 2019:4
www.upphandlingsmyndigheten.se, hämtat 2021-06-12.
27
SPIN: standard för svensk produktindelning efter näringsgren. Produkterna indelas ursprung
i produktionen som i sin tur definieras enligt SNI: standard för svensk näringsgrensindelning.
SPIN fastställs av SCB:s generaldirektör. Den godkänns av EU enligt förordningen för CPA,
Classification of Products by Activity, som är motsvarande EU-klassifikation. SPIN ingår i
ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och utgår från CPA. Källa: SCB
https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svenskproduktindelning-efter-naringsgren-spin/, hämtat 2021-08-10.
28
SCB 2019, Kvalitetsdeklaration. Miljöräkenskaper – Miljöpåverkan från konsumtion. SCB
2020-11-19. https://scb.se/contentassets/f0d9c7eda5be4b8a96c5827
e4bebf513/mi1301_kd_2018.pdf, hämtat 2021-06-12.
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största delen miljöpåverkan från konsumtion 2008–2019, men tidsserierna för de båda dataseten skiljer sig åt.
Upphandlingsmyndighetens uppgifter om utsläpp uppkommer
som en följd av offentliga inköp av varor och tjänster.
Till skillnad från i Nationalräkenskaperna omfattar Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys därmed inte offentliga investeringar som en egen kategori skild från konsumtion. Detta innebär att
inköp av byggnader och anläggningar, som i Nationalräkenskaperna
räknas som fasta bruttoinvesteringar, i dag delas upp efter varor och
tjänster per inköpskategori. Begreppet konsumtion är därmed något
vidare i miljöspendanalysen jämfört med i Nationalräkenskaperna.29
En annan skillnad mellan SCB:s och Upphandlingsmyndighetens
redovisningar av klimatpåverkan från offentlig konsumtion är att
Upphandlingsmyndigheten, till skillnad från SCB, inte delar in köp
efter inhemska respektive importerade varor och tjänster.
Här nedan redovisas först de siffror som SCB publicerar eftersom
dessa sträcker sig över flera år och det därmed är möjligt att göra
jämförelser över tid. Därefter redovisas Upphandlingsmyndighetens
uppgifter från 2019 mer ingående än vad som beskrivits ovan. Att
inte nyare uppgifter finns är sannolikt av mindre betydelse då 2020
på grund av covid-19-pandemin inte var ett representativt år.

13.8

Miljöpåverkan från offentliga konsumtionsutgifter
och inköp – SCB:s redovisning

Enligt SCB är det svårt att – på ett tillfredsställande sätt – särskilja vad
som är offentlig upphandling i Nationalräkenskapssystemet, varför
man i dag använt sig av kategorin offentliga inköp.30
År 2016 redovisade SCB resultatet av ett projekt om årlig miljöpåverkan från konsumtion efter slutlig användning beräknat med
hjälp av input-outputanalys.31 Redovisningen omfattade offentliga
konsumtionsutgifter32 och offentliga investeringar. Den uppmätta
perioden sträckte sig från 2008 till 2014.33
29

Upphandlingsmyndigheten.
SCB 2016, Miljöpåverkan från offentliga konsumtionsutgifter och inköp.
31
SCB 2016, Miljöpåverkan från offentliga konsumtionsutgifter och inköp, Statistiska centralbyrån, december 2016.
32
Offentliga konsumtionsutgifter är en av delkomponenterna inom slutlig användning i Nationalräkenskaperna och ingår i beräkningen av BNP, SCB 2016, Miljöpåverkan från offentliga
konsumtionsutgifter och inköp, Statistiska centralbyrån, december 2016.
33
2010–2018 eller 2010–2019 beroende på tillgänglighet.
30
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Av redovisningen framgick att av de totala utsläppen av koldioxidekvivalenter från offentliga inköp (konsumtionsutgifter, bruttoinvesteringar och sociala naturaförmåner) 2014 var det den offentliga insatsförbrukningen, som består av varor och tjänster som offentliga
myndigheter köper in för sin egen verksamhet, som påverkar utsläppen mest. Utsläppen från offentliga inköp 2014 uppgick till cirka
14 miljoner ton vilket då motsvarade cirka 7 procent av Sveriges
totala utsläpp från slutlig användning (konsumtion).
Utöver förbrukningsvaror ingick också myndigheternas34 kostnader för lokalhyra, el och värme i de offentliga konsumtionsutgifterna. Insatsutgifterna står enligt SCB för cirka 80 procent av de
utsläpp som kan kopplas till de offentliga konsumtionsutgifterna.
Övriga utsläpp härrör från myndigheternas bruttoinvesteringar.35
Före 2014 kunde ungefär 65 procent av utsläppen av växthusgaser
kopplas till import av varor och tjänster vilket då motsvarade 7,2 miljoner ton.36 Trenden, för såväl inhemsk som importerad konsumtion
var i avtagande från 2010 med en minskning på 13 procent till 2014.
I SCB:s utökade redovisning av offentliga inköp, där även offentliga investeringar och sociala naturaförmåner37 inkluderas, framgår
att även de offentliga investeringarna hade en negativ trend 2010–
2014. Detta kan till övervägande del tillskrivas en minskning av
utsläppen från statliga investeringar, medan kommunernas utsläpp
från investeringar i dag ökade något under samma period. Den totala
utvecklingen för kommunsektorn från 2010 till 2014 var positiv,
vilket i dag förklaras med minskade utsläpp från förbrukning av varor
och tjänster.38

34

Avser statliga, kommunala och regionala myndigheter.
I rapporten anger SCB att uppgifterna om skillnader i utsläpp från insatsförbrukning (konsumtionsutgifter) respektive investeringar ska tolkas med försiktighet eftersom det, utifrån
tillgängligt material för utarbetande av rapporten, varit svårt att skilja mellan dessa. SCB 2016,
Miljöpåverkan från offentliga konsumtionsutgifter och inköp, Statistiska centralbyrån,
december 2016.
36
De totala utsläppen av växthusgaser från offentliga konsumtionsutgifter uppgick 2014 till
cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter. SCB 2016, Miljöpåverkan från offentliga konsumtionsutgifter och inköp, Statistiska centralbyrån, december 2016.
37
Med sociala naturaförmåner avses utgifter för varor och tjänster som finansieras av offentliga myndigheter men som produceras av marknadsproducenter och utan vidare bearbetning
levereras till hushållen. SCB, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-ocharsberakningar/produktrelaterat/Fordjupad-information/begreppsforklaringar-inomnationalrakenskaperna/, hämtat 2021-07-06.
38
SCB 2016, Miljöpåverkan från offentliga konsumtionsutgifter och inköp, Statistiska centralbyrån, december 2016.
35
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I SCB:s rapport finns även en analys av utsläppsintensiteten, det
vill säga utsläpp per förbrukad eller investerad krona. Av denna redovisning framgår att utsläppsintensiteterna minskat kraftigt över tid,
särskilt från 2010 till 2014. Den största minskningen tillskrivs den
offentliga insatsförbrukningen där intensiteterna mellan 2010 och
2014 minskade med 24 procent. Enligt SCB är det svårt att se någon
skillnad i utsläppsintensiteten beroende på organisation (stat, region,
kommun), mer än att utsläppsintensiteterna i den offentliga sektorn
håller en lägre nivå jämfört med den totala ekonomin. Detta förklaras av att sociala naturaförmåner ingår i jämförelsen. Om sociala
naturaförmåner exkluderas närmar sig utsläppen genomsnittet för den
totala ekonomin.39
När de offentliga inköpen delats in efter ändamålsgrupper
(COFOG) visade det sig att ändamålsgruppen COFOG 2: Försvar,
militärt och civilt försvar hade den högsta utsläppsintensiteten, följd
av Näringslivsfrågor och sedan Miljöskydd. SCB förklarade den relativt sett höga nivån för ändamålsgruppen Försvar, militärt och civilt
försvar med den förhållandevis höga andelen import.
I rapporten framhöll SCB avslutningsvis att det finns många
osäkerheter i den modell som använts och att resultatet då blir osäkrare med ökad detaljeringsgrad i analyserna.40
13.8.1

En komplettering av SCB:s redovisning 2014

SCB har redovisat miljöpåverkan från konsumtion efter uppkomst,
användning, ämne, produktgrupp SPIN 2007 och år för åren 2008–
2018. För 2018 uppgick de totala utsläppen till cirka 17,3 miljoner ton
koldioxidekvivalenter, se figuren nedan.

39

SCB 2016, Miljöpåverkan från offentliga konsumtionsutgifter och inköp, Statistiska centralbyrån, december 2016.
40
SCB 2016, Miljöpåverkan från offentliga konsumtionsutgifter och inköp, Statistiska centralbyrån, december 2016.
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Klimatpåverkan från offentlig konsumtion uppdelat på
produktgrupper samt import och inhemsk, år 2019
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Källa: SCB. Miljöpåverkan från konsumtion efter produktgrupp SPIN 2007, användning och ämne.
År 2008–2019. Statistiskdatabasen samt egna bearbetningar.

Som framgår av figuren ovan står nio produktgrupper för merparten
av utsläppen från den offentliga konsumtionen. Det ska även fortsättningsvis noteras att figuren ovan endast illustrerar utsläpp från
insatsförbrukning och inte för investeringar eller sociala naturaförmåner.
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Figur 13.2
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Klimatpåverkan från offentlig konsumtion, import och inhemsk,
år 2008–2019
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Källa: SCB. Miljöpåverkan från konsumtion efter produktgrupp SPIN 2007, användning och ämne.
År 2008–2019, Statistiskdatabasen.

Trots en avstannande minskning av utsläpp från den offentliga sektorns konsumtion kan det ändå noteras att de totala utsläppen har
minskat, trots en växande ekonomi och en växande befolkning. Alltså har utsläppsintensiteten per spenderad krona minskat.
Med hjälp av ett räkneverktyg som SCB tagit fram för att beräkna
olika sorters utsläpp från olika verksamheter och år kan utsläppsintensitetens förändring visas, se figuren nedan.
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Utsläpp av koldioxidekvivalenter (kiloton per kr), offentlig/ideell
användning samt offentliga/ideella investeringar 2008–2018,
totalt stationära, mobila och övriga utsläpp och utsläppsintensitet

Källa: SCB MIR-verktyget version 2021-04-22, hämtad 2021-06-29. För mer information beräkningsgrunder för utsläpp se: Kvalitetsdeklaration miljöräkenskaperna – Utsläpp till luft.
www.scb.se/contentassets/f0d9c7eda5be4b8a96c5827e4bebf513/mi1301_kd_2018_fk_200326.pdf.
SCB version 1 2020-03-26.

Utsläppsintensiteten 2018 var lägre än vad den var 2008 och 2014.
För en översiktlig bild av myndigheternas investeringar per investeringstyp se figuren nedan.
Figur 13.4

Offentliga investeringar (tkr) 2019 per organisationsnivå (stat,
region och kommun) och kategori, löpande priser
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Källa: SCB, Fasta bruttoinvesteringar (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007, investeringstyp,
tabellinnehåll och år, offentliga investeringar (tkr) samt egna bearbetningar. Kategorin
kommunalförbund inkluderar även primärkommunala myndigheter.
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Som framgår av figuren ovan står byggnader och anläggningar för merparten av investeringarna. Det finns också tydliga skillnader mellan de
olika organisationsnivåerna, som att staten exempelvis investerar betydligt mer i forskning och utveckling jämfört med regioner och kommuner, medan kommunerna investerar mer än dubbelt så mycket som
staten i byggnader och andra anläggningar. Med kommunorganisationerna och kommunförbunden inräknade blir skillnaden ännu större.
13.8.2

Naturvårdsverkets uppgifter

Utsläpp av växthusgaser från konsumtion redovisas även på Naturvårdsverkets webbsida om miljömålen. Enligt Naturvårdsverkets uppgifter uppgick svenskarnas genomsnittliga klimatavtryck 2018 till drygt
8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Den offentliga sektorns
slutliga användning41 stod för 11 procent av detta. Med de offentliga
investeringarna medräknade steg andelen till cirka 15 procent.42

13.9

Upphandlingsmyndighetens redovisning

År 2019 uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket enligt Upphandlingsmyndigheten motsvarade 28 procent av den totala klimatpåverkan till följd
av svensk konsumtion.
Det är ett fåtal varu- och tjänstekategorier som står för en stor del
av påverkan på miljön. Enligt Upphandlingsmyndigheten är lokaler,
utbetalningar till fastighetsföretag och anläggningsentreprenader, väg
och vattenbyggnad de största miljöpåverkande inköpskategorierna.
Därefter kommer it-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AVutrustning följt av byggentreprenader samt kollektivtrafik, persontransporter och resebyråtjänster. Drivmedel och elektricitet och
övriga varor och material av metaller och mineraler ingår också i de
nio kategorier som står för 52 procent av den samlade klimatpåverkan som uppstår på grund av statliga utbetalningar och inköp.43
I det följande redovisas Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalyser. Samtliga uppgifter har hämtats från Upphandlingsmyndighetens webbsida.
41

Användning: konsumtion av varor och tjänster.
Sveriges miljömål/Naturvårdsverket: Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område.
43
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbarupphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/statens-miljopaverkan/.
42
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Statens klimatpåverkan från inköp

Miljöspendanalyserna omfattar utbetalningar från 203 av 346 statliga
myndigheter som i sin tur är sammanställda i nio undergrupper. I analyserna ingår inte Försvarsmakten och inte heller statliga bolag eller
utbetalningar till exempelvis rennäringen.44
Enligt Upphandlingsmyndighetens beräkningar uppgick statens
klimatpåverkan45 2019 till följd av inköp till 5,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarade 23 procent av den totala klimatpåverkan
till följd av offentliga inköp till ett värde av 132 miljarder kronor.46
Detta innebar att statens utsläppsintensitet 2019 uppgick till 0,043 kg
koldioxidekvivalenter per krona.47 I tabellen nedan visas resultatet av
miljöspendanalysen för staten för 2019 års inköp.
Tabell 13.3

Inköp – Klimatpåverkan ton CO2-ekv till följd av statens inköp
samt koldioxidintensitet för de olika inköpsslagen

Övergripande
inköpskategorier
Byggnad, fastighet
och mark
Utrustning och material
Material och tjänster för
den egna organisationen
Stödjande tjänster,
främst kompetens
Drift av verksamheter
och driftentreprenader
Tjänster och material
till brukare

Inköp inkl. moms
miljoner SEK

Klimatpåverkan, Klimatintensitet kg
ton CO2-ekv
CO2-ekv/SEK

66 329
14 457

2 311 179
1 237 669

0,035
0,086

33 622

1 232 744

0,037

14 261

337 663

0,024

6 232

319 305

0,051

9 346

315 169

0,034

Källa: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbarupphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/statens-miljopaverkan/ samt egen bearbetning.

44

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbarupphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/statens-miljopaverkan/.
45
Miljöspendanalysen omfattar även utsläpp av skadliga partiklar men redovisas inte här då
utsläpp av luftföroreningar inte ingår i uppdraget. Förändrad markanvändning ingår och redovisas som klimatpåverkan.
46
Uppgiften inkluderar moms. Upphandlingsmyndigheten
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbarupphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/statens-miljopaverkan/.
47
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbarupphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/statens-miljopaverkan/,
samt egna beräkningar.

592

SOU 2022:15

Klimatpåverkan från offentlig konsumtion och upphandling

Som framgår av tabellen ovan är klimatintensiteten högst för kategorin Utrustning och material och lägst för kategorin stödjande tjänster,
främst kompetens och alltså inte Byggnad, fastighet och mark.
Upphandlingsmyndigheten har också gjort miljöspendanalyser
per typ av myndighet. De 203 statliga myndigheterna som ingår i
analysen har indelats i nio olika grupper, se listan nedan. Varje myndighet kan endast förekomma i en grupp och myndigheterna har
delats in efter likheter i inköpsmönster.
• Myndigheter med operativa uppgifter inom bygg- och infrastrukturområdet. Ingående myndigheter: Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Sjöfartsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket.
• Högskolor och universitet. Ingående myndigheter: 38 högskolor,
universitet, forskningsinstitut och forskningssekretariat.
• Stora myndigheter/myndigheter som 2019 hade mer än 1 000 årsarbeten. Här ingår nio myndigheter: Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Pensionsmyndigheten, Regeringskansliet, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Transportstyrelsen och Åklagarmyndigheten.
• Mellanstora myndigheter/myndigheter som 2019 hade mellan
101 och 999 årsarbeten. Här ingår 44 myndigheter.
• Små myndigheter/myndigheter som 2019 hade upp till 100 årsarbeten. Här ingår 57 myndigheter.
• Transporttunga myndigheter. Här ingår elva myndigheter med en
stor andel transporter: Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen
för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen,
Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut, Statens
jordbruksverk, Statens skolinspektion, Sveriges geologiska undersökning och Tullverket. Upphandlingsmyndigheten noterar att
de saknar uppgifter från Polisen, som därför inte ingår i gruppen.
• Myndigheter med stor andel boende. Här ingår fem myndigheter:
Kriminalvården, Migrationsverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Riksdagsförvaltningen.
• Länsstyrelserna. Här ingår 21 myndigheter.
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• Statliga museer, bibliotek och andra liknande kulturinstitutioner.
Här ingår 13 olika myndigheter.
Upphandlingsmyndigheten konstaterar att de fem myndigheterna
Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Sjöfartsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket i köpargruppen byggande ensamma står för
nästan hälften av utsläppen av koldioxidekvivalenter 2019.
Enligt Upphandlingsmyndigheten ändras bilden bara delvis efter en
jämförelse av klimatpåverkan per organisation, även när medelvärden
används. De fem största, som bygger anläggningar och infrastruktur
och byggnader har fortfarande störst påverkan per organisation.
13.9.2

Regionernas klimatpåverkan från inköp

I den regionala organisationsnivån ingår samtliga regioner (21) och
den totala summan för deras inköp 2019 var 228 miljarder kronor.
Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick regionernas klimatpåverkan till följd av inköp 2019 till 6,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter
vilket motsvarar 24 procent av den totala klimatpåverkan till följd av
offentliga inköp.
13.9.3

Kommunernas klimatpåverkan från inköp

Kommunala bostads- och fastighetsbolag ingår inte i analysen av
klimatpåverkan till följd av kommunernas inköp, dessa redovisas
i dag separat. I Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys av kommunernas utsläpp 2019 ingår 289 kommuner och det totala värdet av
deras inköp uppgick 2019 till 339 miljarder kronor inklusive moms.
Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick kommunernas klimatpåverkan till följd av inköp 2019 till 11,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarade 44 procent av den totala klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. Kommunerna är därmed den
organisationsform bland de offentliga organisationerna som tillsammans har den största klimatpåverkan.48
Av Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys över kommunernas inköp framgår att byggnad, fastighet och mark är den största
48

www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbarupphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/kommunernas-miljopaverkan/.
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inköpskategorin, se tabellen nedan. Inom kategorin ryms energi, avlopp, bygg- och anläggningsentreprenader, gatu- och fastighetsskötsel
och mark liksom angränsande konsulttjänster. De totala kommunala
inköpen inom kategorin byggnad, fastighet och mark uppgick 2019 till
127,5 miljarder kronor och bidrog till utsläpp på 4,6 miljoner ton
koldioxidekvivalenter. Byggnads- och anläggningsmaterial som inte
omfattas av entreprenader återfinns i dag i inköpskategorin förbrukningsmaterial.49
Tabell 13.4

Kommunala utgifter per inköpskategori 2019, klimatpåverkan
och klimatintensitet

Inköpskategorier
Entreprenader & tekniska
konsulter
Energi, vatten och avlopp
Fastighetsdrift
Land och vattenfastigheter
Gata, trafik, renhållning,
avfallshantering
Fordon
Förbrukningsmateriel
Inventarier och möbler
Kontorsmaskiner, Labb,
mätutrustning
Övrig materiel
Maskiner, pumpar, verktyg
Kläder och textiler
Sjuk- och
hälsovårdsmaterial
Reparation och underhåll
Sprängämnen,
ammunition, vapen
Köp av huvudverksamhet
Brukarstöd
Livsmedel, måltider,
catering
IT och tele
Personal

49

Inköp inkl. moms
(miljoner SEK)

Klimatpåverkan
(ton CO2-eq)

Klimatintensitet
Kg CO2-ekv./SEK

81 931
14 739
24 192
2 804

2 768 997
945 526
654 720
138 604

0,034
0,064
0,027
0,049

3 862
9 939
7 678
3 918

134 110
732 860
691 440
201 030

0,035
0,074
0,090
0,051

2 141
1 480
583
900

149 234
71 809
43 872
33 155

0,070
0,049
0,075
0,037

1 558
560

16 855
11 972

0,011
0,021

3
82 455
37 653

34
1 637 530
985 171

0,011
0,020
0,026

10 073
18 869
7 633

688 399
511 118
271 920

0,068
0,027
0,036

Upphandlingsmyndigheten.
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Inköpskategorier
Ekonomi och
administration
Kultur och information
Frakt och post
Kompetens-stöd
Bemanning
Övriga tjänster
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Inköp inkl. moms
(miljoner SEK)

Klimatpåverkan
(ton CO2-eq)

Klimatintensitet
Kg CO2-ekv./SEK

6 389
4 922
3 673
8 230
1 744
2

144 495
132 663
129 682
180 096
37 540
46

0,023
0,027
0,035
0,022
0,022
0,022

Källa: Upphandlingsmyndigheten samt egna beräkningar.

Den näst största klimatpåverkan bland inköpskategorierna är Köp av
huvudverksamhet. Här ryms, enligt Upphandlingsmyndigheten skolverksamhet, social- och vårdverksamhet, äldreomsorgsverksamhet,
räddningstjänstverksamhet, kollektivtrafik, primärvård- och sjukhusinsatser, drift av gatunät och infrastruktur, förvaltningsverksamhet,
kulturverksamhet, idrottsverksamhet, samhällstjänster samt naturreservats- och parkförvaltning.50
Trots ett relativt brett intervall mellan högsta och lägsta, är det
ingen kategori som sticker ut när det gäller grad av klimatintensitet.
13.9.4

Kommunala bostads- och fastighetsbolag

Enligt Upphandlingsmyndigheten ingår i gruppen kommunala
bostads- och fastighetsbolag sammanlagt 215 kommunala bolag. De
kommunala bostads- och fastighetsbolagens klimatpåverkan till följd
av inköp 2019 uppgick till drygt 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Detta motsvarade enligt Upphandlingsmyndigheten cirka 9 procent
av den totala klimatpåverkan (utsläpp av koldioxidekvivalenter) till
följd av de kommunala bostads- och fastighetsbolagens inköp samma
år.51 På grund av ofullständig tillgång till data har inte klimatintensiteten för de kommunala bostads- och fastighetsbolagens inköp
beräknats.
Byggnad, fastighet och mark var 2019 den största inköpskategorin i kronor räknat med inköp för nära 47 miljarder kronor.
50

Upphandlingsmyndigheten.
www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbarupphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/kommunala-bostads--ochfastighetsbolags-miljopaverkan/.
51
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Enligt Upphandlingsmyndigheten bidrog inköp inom byggnad,
fastighet och mark till klimatpåverkan motsvarande 1,6 miljoner ton
koldioxidekvivalenter. De tre största inköpskategorierna i nivå tre
byggentreprenader, fjärrvärme och elektricitet hade enligt Upphandlingsmyndigheten störst klimatpåverkan och stod för 54 procent av
inköpens klimatpåverkan. Tillsammans med fastighets-, bygg- och
anläggningsmaterial (ej trä) och hantverkstjänster, snickeri, installationer stod dessa kategorier för 75 procent av klimatpåverkan.52

13.10 Tjänstekategorier som upphandlas med stöd
av LOV
Upphandling enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt
LOU. Grundprincipen i ett valfrihetssystem är alltså att den enskilde
brukaren själv väljer vilken av de av kommunen eller regionen godkända och kontrakterade leverantörerna som ska utföra en viss tjänst.
Relationen mellan den upphandlande myndigheten och leverantören
bygger på att ett civilrättsligt avtal tecknas mellan parterna.53
Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för regionernas,
kommunernas och Arbetsförmedlingens annonsering av tjänster enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Det är obligatoriskt för alla
regioner och kommuner som har infört valfrihetssystem inom hälsooch sjukvård samt socialtjänst att annonsera på valfrihetswebben.
Den 24 maj 2021 fanns det 448 annonser i databasen fördelade på
kommuner 325 annonser, regioner 113 annonser och Arbetsförmedlingen 10 annonser.54

52

www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbarupphandling/analysera-inkopen-med-miljospendanalys/kommunala-bostads--ochfastighetsbolags-miljopaverkan/.
53
Prop. 2009/10:60 s. 86 ff. och 211 ff. och prop. 2009/10:146 s. 16 ff. och 33 f.
54
Upphandlingsmyndigheten, valfrihetswebben.se, hämtat 2021-05-24.
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13.10.1 Kommunernas annonser – tjänstekategorier
Vilka tjänster är det då som kommunerna upphandlar med stöd av
LOV? Den 24 maj 2021 hade 158 kommuner och ett kommunalförbund totalt 325 annonser på valfrihetswebben och av dessa framgår vilken typ av tjänster som annonseras ut. Annonserna var uppdelade i totalt 18 tjänstekategorier.55
Tabell 13.5

Kommunernas annonser – tjänstekategorier

Tjänstekategori
Avlösning/avlösarservice varav LSS (17), SoL (31),
Boendestöd, LSS (6), SoL (11)
Dagverksamhet eller daglig verksamhet varav LSS (31), SoL (10)
Hemsjukvård varav sjukgymnast (1), sjuksköterska (1), övrig legitimerad
personal, dock ej läkare (1)
Hemtjänst i ordinärt boende varav omvårdnad, inklusive delegerad
hemsjukvård (127), service (150)
Ledsagning/ledsagarservice varav LSS (19), SoL (32)
Personlig assistans LSS
Särskilt boende varav LSS (9), SoL socialpsykiatrin (2), SoL äldre (24)
Öppenvårdsinsatser varav SoL (3)

Antal
48
17
41
3
277
51
7
35
3

Källa: Upphandlingsmyndigheten, valfrihetswebben.se, hämtat 2021-05-24.

Regionernas annonser – tjänstekategorier
På samma sätt som för kommunerna går det att få en uppfattning om
vilken typ av tjänster som regionerna upphandlar med stöd av LOV.
Den 24 maj 2021 hade samtliga 21 regioner och ett kommunalförbund (kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje) totalt
113 annonser på valfrihetswebben. Annonserna var uppdelade i
totalt 18 tjänstekategorier.56

55
56

Upphandlingsmyndigheten, valfrihetswebben.se, hämtat 2021-05-24.
Upphandlingsmyndigheten, valfrihetswebben.se, hämtat 2021-05-24.
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Tabell 13.6
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Regionernas tjänstekategorier

Tjänstekategori

Antal

Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och
tandläkare varav barnmorsketjänster (10), hemsjukvård (2), medicinskt
laboratorium (1), paramedicinska tjänster (6) (ej sjukgymnast eller kiropraktor),
sjukgymnasttjänster (9), sjuksköterskemottagning (12), sjukvårdsrådgivning av
sjuksköterska (8), vård i patients hem av annan personal än sjuksköterska ((1)

49

Läkarmottagningar utanför sjukhus varav barnmedicinsk mottagning (4),
geriatrisk mottagning (2), gynekologisk mottagning (2), hudmottagning (3),
lungmedicinsk mottagning (1), mottagning av allmänläkare, husläkare,
distriktsläkare, familjeläkare (22), njurmedicinsk mottagning (1), ortoped mottagning (1), psykiatrisk öppenvård (5), urologmottagning (1), ögonmottagning (4), öron-, näsa-, halsmottagning (4).

50

Sjukhustjänster varav förlossningsvård med eller utan BB-vård (1), gynekologisk
verksamhet på sjukhus (1), hygientjänster t.ex. medicinsk fotsjukvård (4),
kirurgisk verksamhet på sjukhus (1), ortopedisk verksamhet på sjukhus (1),
provrörsbefruktning (1), psykiatrisk vård, beroendevård (1), rehabilitering på
sjukhus (1).

11

Tandläkartjänster varav tandläkarvård (9), tandreglering (3).

12

Övrigt varav glasögonutprovning (1), medicinsk bildbehandling såsom röntgen,
ultraljud m.m. (1)

2

Källa: Upphandlingsmyndigheten, valfrihetswebben.se, hämtat 2021-05-24.

Arbetsförmedlingens annonser – tjänstekategorier
Den 24 maj 2021 hade Arbetsförmedlingen totalt 10 annonser på
valfrihetswebben. Annonserna var uppdelade i totalt tre tjänstekategorier. Kategorierna var Kundval Rusta och matcha (1), Stöd och
matchning (1) och Validering (1).57
13.10.2 Miljökrav i valfrihetssystemen
En översiktlig genomgång av förfrågningsunderlagen som finns tillgängliga på valfrihetswebben visar att det varierar mycket mellan de
upphandlande myndigheterna när det gäller att ställa miljökrav. Det
finns exempel på långtgående, väl specificerade krav och hur de ska
följas upp, men det finns även exempel på förfrågningsunderlag helt
utan miljökrav.
57

Upphandlingsmyndigheten, valfrihetswebben.se, hämtat 2021-05-24.
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Kraven kan t.ex. formuleras så att privata utförare ska bedriva ett
systematiskt miljöarbete inom ramen av ett miljöledningssystem. Det
kan utföraren göra genom att visa en ISO-certifiering eller en egen
dokumenterad miljöpolicy/-system/-plan.
Den upphandlande myndigheten kan också kräva att utföraren
ska följa beställarens egna miljömål, exempelvis kommunens miljömål. Det finns också exempel på att den upphandlande myndigheten
hänvisar till att Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier ska
ligga till grund för utförarens krav på produkter.
Ett sätt att arbeta med frågan är miljödiplomering. Så har exempelvis Göteborgs Stad valt att göra. Dessutom ska de privata utförarna där också följa Göteborgs Stads resepolicy som en del i sitt miljöarbete.58
Ett annat sätt är att skriva in ett mer allmänt krav i förfrågningsunderlaget om att utföraren i sitt miljöarbete ska sträva efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten.
Det finns också exempel på förfrågningsunderlag där upphandlande myndigheter inte ställer några miljömässiga villkor.59

13.11 Regler för den offentliga upphandlingen
Offentlig upphandling styrs av ett omfattande och detaljerat regelverk.
Det är internationella regler som ligger bakom den upphandlingslagstiftning som används på regional och nationell nivå. I EU har upphandling sedan länge varit ett betydelsefullt område för gemensam
reglering. År 2014 antog Europaparlamentet och rådet de tre direktiv
på upphandlingsområdet som gäller i dag: direktiv 2014/24/EU av
den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande
av direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet), direktiv 2014/25/EU av
den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma
på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (LUF-direktivet) samt direktiv
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner
(LUK-direktivet).

58

https://goteborg.se/wps/portal/start/foretag/tillstand-och-regler/bli-utforare-i-goteborgsstads-valfrihetssystem/bli-utforare-daglig-verksamhet/forfragningsunderlag-regler-utforaredaglig-verksamhet/miljo-och-resor?uri=gbglnk%3A20188414415144, hämtat 2021-06-03.
59
https://www.valfrihetswebben.se, hämtat 2021-06-10.
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Det grundläggande syftet med regelverket för offentlig upphandling är att stimulera tillväxten och få en effektiv konkurrens samt att
säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig hantering av skattemedlen. Utgångspunkten för upphandlingsregelverket är att en effektiv konkurrens ska hålla tillbaka priserna och ge goda förutsättningar
för en dynamisk marknad som kan leverera det som efterfrågas. Det
handlar alltså om att hushålla med skattebetalarnas pengar.
Eftersom offentlig upphandling är en viktig del av EU:s inre marknad har det varit viktigt att leverantörer från EU:s medlemsländer
ska kunna konkurrera på lika villkor inom EU. Regelverket syftar
därför till stor del till att verka för likabehandling av leverantörer och
motverka diskriminering på grund av leverantörernas nationalitet
eller andra skillnader. Ett syfte med lagstiftningen är att motverka
att sådant som inte har med själva köpet att göra, påverkar upphandlingarna och därmed snedvrider konkurrensen.
Andra hänsynstaganden än rent ekonomiska har dessutom lagts
till upphandlingsregelverket då man har sett möjligheten att använda
offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål.
Det rör sig bland annat om skyddet av miljön, högre resurs- och
energieffektivitet, kampen mot klimatförändringar, främjande av innovation, sysselsättning och social integration samt säkerställande av
bästa tänkbara villkor för tillhandahållande av sociala tjänster av hög
kvalitet.60
Nedan följer en översiktlig genomgång av den internationella
regleringen, EU-direktiven och den svenska lagstiftningen som följer
av dem.

13.12 Internationella regelverk
Ett viktigt internationellt regelverk inom området offentlig upphandling är Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om offentlig
upphandling. Inom WTO har medlemsstaterna träffat ett särskilt
avtal om offentlig upphandling: Government Procurement Agreement (GPA). Avtalet innehåller gemensamma regler för hur offentliga upphandlingar ska genomföras i de länder som skrivit på avtalet.

60

Lindahl Toftegaard, Eva, Offentlig upphandling, E-bok, 2018, s. 21 ff.
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Avtalet reviderades 2014 och i dag har 21 parter, däribland EU, USA,
Kanada och Japan, undertecknat avtalet.61
Bestämmelserna i GPA är i huvudsak inarbetade i LOU-direktivet och omfattas därmed också av de nationella upphandlingsregelverken, som till exempel LOU i Sverige.
Ett annat viktigt internationellt regelverk är Förenta Nationernas
(FN:s) upphandlingsregelverk. FN har även tagit fram en så kallad
modellag för offentlig upphandling för utvecklingsländer.62 Ett antal
länder i världen har utgått från modellagen när de utformade de egna
nationella regelverken. Även Världsbanken (WBG) har beslutat om
egna upphandlingsregler.

13.13 Direktivet om offentlig upphandling
Redan i skäl (1) i direktivet om offentlig upphandling63 (LOUdirektivet) anges att all offentlig upphandling av medlemsstaternas
myndigheter eller för deras räkning måste överensstämma med principerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer därav,
bland annat om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet.
I direktivet fastställs regler för användningen av offentliga kontrakt för tillhandahållandet av byggentreprenader, varor eller tjänster
från företag eller privatpersoner, samt de undantag som får tillämpas.
I direktivet specificeras att när nationella myndigheter använder
offentlig upphandling för att få in anbud för byggentreprenader, varor
eller tjänster måste de behandla alla ansökande likvärdigt och inte
diskriminera någon. De nationella myndigheterna måste också ha insyn i sin hantering.
De regler som gäller för offentliga kontrakt måste följas när de
berörda summorna ligger ovanför specificerade tak. Kommissionen
bedömer dessa tröskelvärden vartannat år för att avgöra om de ska
ändras i enlighet med EU:s internationella skyldigheter.
61

www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm, hämtat 2021-03-12.
https://uncitral.un.org/en/texts/procurement/modellaw/public_procurement,
hämtat 2021-03-12.
63
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.
62
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Kontraktet tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
som konstateras, i synnerhet sett till bästa förhållande mellan pris och
kvalitet. Med detta kriterium tar den upphandlande myndigheten
hänsyn till sådana faktorer som övergripande kostnadseffektivitet,
kvalitet, miljöaspekter och sociala aspekter samt handels- och leveransvillkor.
Genom direktivet infördes ett nytt förfarande för att främja utvecklingen av innovativa produkter, tjänster eller byggentreprenader.
För att göra det lättare för små företag att delta, uppmuntrar reglerna
offentliga myndigheter att dela upp stora kontrakt i enskilda delar.
EU-länderna måste se till att ekonomiska aktörer och deras underleverantörer överensstämmer med alla tillämpliga europeiska och
nationella miljö-, social- och arbetsrättsliga krav, kollektivavtal och
eventuella relevanta internationella skyldigheter.
Direktivet skärper bestämmelserna för onormalt låga anbud, särskilt för att förhindra att arbetstagares rättigheter missbrukas.
Det finns inga krav i direktivet på att EU:s statliga myndigheter
ska lägga ut tjänster på entreprenad som de önskar tillhandahålla själva.
Den nationella lagstiftningen om social trygghet påverkas inte heller.
Vatten-, energi-, transport- och postsektorerna är undantagna från
direktivet. Dessa regleras i dag av LUF-direktivet.
Dessutom kan en del sektorer, som elektronisk kommunikation,
forskning och utveckling samt försvar och säkerhet, undantas under
vissa omständigheter.
13.13.1 Lagen om offentlig upphandling
LOU-direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om
offentlig upphandling64 (LOU). LOU innehåller även regler om upphandlingar utanför det direktivstyrda området. De bestämmelserna
finns i 19 kap. och är utformade med de direktivstyrda bestämmelserna som förebild och med hänvisningar till de tidigare kapitlen
LOU reglerar upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Lagen gäller även projekttävlingar. Eftersom lagen inte är
begränsad till något särskilt område är det den mest omfattande av
alla lagar som rör offentlig upphandling.

64

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
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Bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet,
om fri rörlighet av varor, om etableringsrätt och om fri rörlighet av
tjänster är tillämpliga och har stor betydelse vid offentlig upphandling. Utifrån de bestämmelserna har EU-domstolen lagt fast att
följande fem EU-rättsliga principer gäller vid offentlig upphandling:
1. likabehandling,
2. förbud mot diskriminering på grund av nationalitet,
3. proportionalitet,
4. transparens, och
5. ömsesidigt erkännande.
De principerna genomsyrar utformningen av LOU och direktivet
som LOU genomför i svensk nationell rätt. Principerna har också
kommit till uttryck i 4 kap. 1 § LOU.
I lagens första kapitel finns beskrivningar av innehållet i lagen,
tillämpningsområde och definitioner. I 1 kap. 2 § anges att LOU
gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandlande myndighet avses en
statlig eller kommunal myndighet.
I 1 kap. 4 § LOU framgår hur lagen ska tillämpas på upphandlingar över, respektive under, tröskelvärdena. De aktuella tröskelvärdena finns i LOU-direktivet och inte i den svenska lagen. Däremot
går de att hitta på bl.a. Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.
Lagens andra kapitel behandlar blandad upphandling, dvs. flera
olika slag av upphandling (varor, tjänster eller byggentreprenader
eller olika slag av tjänster) som alla regleras i LOU, eller upphandling
som regleras dels i LOU, dels i annan upphandlingslagstiftning.
I tredje kapitlet finns bestämmelser om undantag från LOU:s
tillämpningsområde. Det gäller t.ex. upphandlingar som regleras i
annan lagstiftning eller omfattas av särskilda internationella bestämmelser.
Därefter följer de tidigare nämnda EU-rättsliga principerna i 4 kap.
1 § samt ett förbud i 4 kap. 2 § mot att utforma upphandlingar i syfte
att undanta dem från lagens tillämpningsområde eller att begränsa
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konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett
otillbörligt sätt.
I bestämmelsen i 4 kap. 3 § används ordet miljö för första gången
i lagen. Enligt bestämmelsen bör en upphandlande myndighet beakta
miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.
Därefter följer bestämmelser om rätten att få delta i en offentlig
upphandling, begränsning av antalet anbud, val av anbud och tilldelning av kontrakt.
Det 5 kap. behandlar tröskelvärden och hur värdet av en upphandling ska bestämmas.
I 6 kap. listas, beskrivs och regleras de sex olika tillåtna upphandlingsförfarandena;
1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
5. konkurrenspräglad dialog, och
6. förfarande för inrättande av innovationspartnerskap.
Det 7 kap. behandlar ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling. Därefter följer regler om elektroniska metoder för
upphandling i 8 kap. och tekniska krav inklusive märkning i 9 kap.
Enligt 9 kap. 3 § får en upphandlande myndighet ange tekniska
specifikationer som prestanda- eller funktionskrav. I prestanda- eller
funktionskrav kan miljöegenskaper ingå. Kraven ska vara utformade
så att det klart framgår vad som ska anskaffas.
Enligt 9 kap. 13 § får en upphandlande myndighet i de tekniska
specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande
av kontraktet kräva en viss märkning som bevis för att varan, tjänsten
eller byggentreprenaden motsvarar de egenskaper som krävs, om
1. kraven för märkningen endast rör kriterier som har anknytning
till det som ska anskaffas,
2. kraven för märkningen är lämpliga för att definiera egenskaperna
hos den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas,
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3. kraven för märkningen grundas på objektivt kontrollerbara och
icke-diskriminerande kriterier,
4. märkningen har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i vilket samtliga berörda kan delta,
5. märkningen är tillgänglig för alla berörda, och
6. kraven för märkningen fastställs av ett organ som den som ansöker om märkningen inte har ett avgörande inflytande över.
Exempel på sådan märkning kan vara Fairtrade, Krav, MSC (för
fisk), Svanen och EU Ecolabel.
I 10–15 kap. finns regler för själva förfarandet vid en upphandling, med bl.a. annonsering, tidsfrister och kommunikation. Upphandlande myndigheter kan kräva att leverantörer ska följa vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandareder. Regler om detta finns i
15 kap. 15 §.
I 16 kap. följer sedan regler för utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt. En upphandlande myndighet ska enligt 16 kap.
1 § tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt
mest fördelaktiga för myndigheten. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av grunderna: bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad, eller pris.
Det är alltså myndigheten som avgör vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.
Kostnad fastställs genom en analys av kostnadseffektivitet där
t.ex. livscykelkostnader kan ingå. Vilken grund för utvärdering som
bör användas i en upphandling får också avgöras av den upphandlande myndigheten utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.65
När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud får bedömningen enligt 16 kap. 4 § utgå från en analys av kostnaderna under
livscykeln för den vara eller tjänst eller det byggnadsverk som ska
anskaffas.
Livscykelkostnader får enligt andra stycket i samma paragraf omfatta kostnader för externa miljöeffekter som har anknytning till det
som ska anskaffas, om miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp
i pengar som kan kontrolleras. Till de externa kostnaderna hör kost-

65

Prop. 2015/16:195, s. 1109.
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nader för utsläpp av växthusgaser, andra föroreningar eller klimatanpassningsåtgärder.66
Därefter återstår regler om bl.a. projekttävlingar, upphandling
under tröskelvärdena, processuella regler om överprövning m.m.
skadestånd och tillsyn i 17–22 kap.
Enligt 17 kap. 1 § får en upphandlande myndighet ställa särskilda
miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett
kontrakt ska fullgöras. Dessa villkor ska enligt andra stycket i samma
paragraf ha anknytning till det som anskaffas.
I 19 kap. 3 § återfinns regeln om att en upphandlande myndighet
bör beakta miljöhänsyn samt sociala och arbetsrättsliga hänsyn om
upphandlingens art motiverar detta. Här gäller det upphandlingar
eller projekttävlingar vars värde beräknas understiga EU:s tröskelvärden, alltså upphandlingar på det icke-direktivstyrda området.
Regeln gäller däremot inte för direktupphandlingar som regleras i
19 a kap.

13.14 Direktivet om upphandling inom
försörjningssektorerna
Direktivet om upphandling inom försörjningssektorerna67 (LUFdirektivet) fastställer reglerna för användning av offentliga kontrakt
av företag eller individer verksamma på områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster för att erhålla byggentreprenader, varor
och tjänster.
Även om dessa grundläggande regler och principer för offentlig
upphandling i LOU-direktivet gäller områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, tas det i LUF-direktivet hänsyn till att dessa
områden har särskilda funktioner som spelar en viktig roll för att
tillgodose samhällets behov.
Direktivet tillämpas på offentlig upphandling inom:
– sektorerna för gas, värme, elektricitet och vatten (när det är tjänster
som tillhandahålls för allmänheten i samband med produktion),
transport eller distribution,
66

Artikel 68.1 b direktivet om offentlig upphandling samt prop. 2015/16:195, s. 1113.
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG.
67
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– kollektivtrafik på områdena järnväg, spårvagn, trådbuss, buss eller
linbana,
– flygplatser, kust- och inlandshamnar och andra terminaler för
transport i luften, till havs eller på kanaler,
– posttjänster och andra verksamheter som tillhandahåller liknande
tjänster till allmänheten, innefattande insamling, sortering, transport och överlämnande av postförsändelser,
– utvinning av olja och gas samt prospektering efter eller utvinning
av kol och andra fasta bränslen.
Direktivet gäller inte för kontrakt
– för återförsäljning eller uthyrning av artiklar till ett annat företag
eller annan organisation,
– för arbete eller tjänster inom alla tidigare nämnda områden i ett
land utanför EU,
– som omfattas av andra juridiska skyldigheter för offentlig upphandling eller internationella skyldigheter (t.ex. WTO-avtalet om
offentlig upphandling),
– som omfattas av direktiv 2009/81/EEG eller utesluts från detta
(kontrakt som inbegriper försvars- eller säkerhetsaspekter).
13.14.1 Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna
Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna68 gäller enligt
1 kap. 2 § för upphandlingar som genomförs av en upphandlande
enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter
eller posttjänster (2 kap. 1–8 §§). Med upphandling avses de åtgärder
som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader
genom tilldelning av kontrakt. Lagen gäller även projekttävlingar.
Lagen hänvisar i vissa delar till LOU och påminner i övrigt också om
LOU.
På samma sätt som i LOU finns det regler i 4 kap. 3 § och 19 kap.
3 § om att en upphandlande enhet bör beakta miljöhänsyn, sociala

68

Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.
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och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling om upphandlingens art
motiverar detta.

13.15 Direktivet om tilldelning av koncessioner
I direktivet om tilldelning av koncessioner69 (LUK-direktivet) fastställs EU:s regler för upphandling som görs av upphandlande myndigheter inom den offentliga sektorn och av upphandlande enheter
inom den allmännyttiga sektorn genom en koncession (t.ex. rätten
att driva infrastruktur, såsom en motorväg eller en tjänst (t.ex. en
busslinje).
Koncessioner är avtal med ekonomiska villkor genom vilka en eller
flera upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter anförtror byggentreprenader eller tillhandahållande och förvaltning av
tjänster till ett eller flera företag.
De upphandlande myndigheterna är statliga, regionala eller lokala
myndigheter eller organ som lyder under offentlig lag. Upphandlande enheter är i dag myndigheter eller aktörer i den allmännyttiga
sektorn som utövar en av de aktuella verksamheterna och som tilldelar en koncession i syfte att utöva denna verksamhet. (Detaljerade
definitioner av upphandlande myndigheter och upphandlande enheter
ger i artiklarna 6 och 7 i direktivet.)
Ersättningen för arbetet eller tjänsten utgörs av rätten att utnyttja
dem eller rätten tillsammans med betalning. Rätten till utnyttjande
innebär en överföring till koncessionshavaren av en verksamhetsrisk
av ekonomisk art, som i synnerhet innebär att denne kanske inte
kommer att få tillbaka de investeringar som gjorts.
Reglerna för tilldelning av koncessioner syftar till att fastställa en
tydlig, rättslig metod. Deras syfte är även att säkerställa effektiv tillgång till marknaden för koncessioner för alla europeiska företag, inklusive små och medelstora företag, och ge dem möjlighet att i framtiden investera i betydande offentliga tjänster.

69

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning
av koncessioner.
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13.15.1 Lagen om upphandling av koncessioner
Lagen om upphandling av koncessioner70 gäller för koncessioner.
Koncessioner kan något förenklat beskrivas som att en leverantör
får i uppdrag av en upphandlande myndighet att utföra tjänster eller
byggentreprenader som (vanligtvis) ska utnyttjas av en tredje part.
Den som utnyttjar tjänsten eller det som byggts betalar direkt till
leverantören och leverantören står för verksamhetsrisken.
Av 1 kap. 2 § framgår att LUK gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet (upphandling av koncessioner). Med
upphandling avses de åtgärder som vidtas för att anskaffa tjänster
eller byggentreprenader genom tilldelning av en koncession.
Även LUK påminner om LOU i sin uppbyggnad. På liknande sätt
finns t.ex. i 4 kap. 3 § och 15 kap. 4 § regeln om att en upphandlande
myndighet eller enhet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling av koncessioner om upphandlingens
art motiverar detta.

13.16 Övriga nationella regler
LOU är inte begränsad till något särskilt område och kan därför anses vara huvudlagstiftningen inom upphandling. I Sverige finns dock
en rad andra författningar som kompletterar LOU inom särskilda
sektorer eller i vissa situationer. Nedan följer en beskrivning av några
av de nationella reglerna som har betydelse utöver LOU och de
andra svenska författningarna som följer av EU-direktiven.
13.16.1 Lagen om upphandling på försvarsoch säkerhetsområdet (LUFS)
Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet71 gäller
för upphandlingar som rör försvaret, till exempel militärutrustning
och byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften.
Lagen påminner om LOU men har kvar grundstrukturen från 2011.

70
71

Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.
Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
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Miljöhänsyn nämns först i 7 kap. om tekniska specifikationer,
informationssäkerhet och försörjningstrygghet m.m. Enligt 7 kap.
3 § kan miljöegenskaper ingå i prestanda- eller funktionskrav från
den upphandlande myndigheten.
13.16.2 Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Lagen om valfrihetssystem72 reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet
genom att inrätta ett valfrihetssystem där brukaren får välja bland
leverantörerna i systemet.
Lagen gäller enligt 1 kap. 1 § när en upphandlande myndighet
beslutat att tillämpa ett särskilt valfrihetssystem för tjänster inom
hälsovård och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa
valfrihetssystem men obligatoriskt för regionernas primärvård. Lagen
om valfrihetssystem är också ett frivilligt alternativ för Arbetsförmedlingen inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.73
Valfrihetssystem används även i fråga om tjänster för elektronisk identifiering, alltså när upphandlande myndigheter väljer att tillämpa elegitimation i sina elektroniska tjänster och ansluter sig till ett system
för säker elektronisk identifiering som tillhandahålls av Myndigheten
för digital förvaltning.74
Med valfrihetssystem avses enligt lagen ett förfarande där den
enskilde brukaren har rätt att välja den leverantör som ska utföra
tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat
kontrakt med. Valfrihetssystem har av regeringen bedömts vara en
tjänstekoncession, som inte regleras i upphandlingsdirektiven.75
Enligt 1 kap. 2 § ska den upphandlande myndigheten behandla
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem. I detta avseende påminner lagen om valfrihetssystem om
den övriga upphandlingslagstiftningen.

72

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Då tillämpas även lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen.
74
Här tillämpas också lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering.
75
Prop. 2008/09:29 s. 52.
73
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Den upphandlande myndigheten får enligt 4 kap. 2 § ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska
fullgöras. Samtliga villkor ska finnas med i annonsen om valfrihetssystem eller i förfrågningsunderlaget. Det är den enda bestämmelsen
i lagen om valfrihetssystem som berör miljön.
13.16.3 Lagen och förordningen om miljökrav vid upphandling
av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster76 syftar till att främja och stimulera marknaden för rena
och energieffektiva fordon. Lagen ska, med vissa undantag, användas
vid upphandling enligt LOU, LUF och LUK om upphandlingen
avser köp eller leasing av bilar, eller köp av persontransporttjänster
som tillhandahålls av ett kollektivtrafikföretag.
Enligt 6 § ska upphandlande myndigheter och enheter, vare sig de
använder sig av tekniska specifikationer eller ett kriterium för tilldelning av ett kontrakt (tilldelningskriterium), när de genomför upphandlingar som omfattas av lagen, beakta energi- och miljöpåverkan
vid drift under bilens hela livslängd.
Om den upphandlande myndigheten eller enheten väljer att beakta
energi- och miljöpåverkan som avses i 6 § som ett tilldelningskriterium, ska driftskostnaderna enligt 7 § under bilens hela livslängd för
energianvändning och utsläpp av koldioxid, kväveoxider (NOX), ickemetankolväten (NMHC) och partiklar omvandlas till ett belopp i
pengar.
Förordningen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster77 kompletterar lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

76

Lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.
Förordningen (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.
77
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13.16.4 Förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav
för myndigheters bilar
Förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters
bilar78 innebär bland annat att de personbilar och lätta lastbilar som
en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar.
De ska även vara utrustade med alkolås. Vissa fordon och verksamheter är undantagna från kraven. Det gäller exempelvis utryckningsfordon, fordon som ska användas av Försvarsmakten, eller fordon
som är avsedda att användas av polisen och säkerhetspolisen i deras
polisiära arbete.
Miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar och
innebär att en miljöbil får släppa ut högst 70 gram koldioxid per
kilometer, eller drivas på gas.
Varje år ska alla myndigheter som förordningen gäller redovisa
sina inköp av lätta fordon till Transportstyrelsen, som i sin tur är skyldiga att sammanställa dessa redovisningar åt regeringen.79 Transportstyrelsen gjorde den första redovisningen i april 2021 och den visade
att bara 40 procent av de totalt 298 fordon som köpts in under 2020
var miljöbilar. Av dessa hade endast 18 fordon godtagbara särskilda
skäl för att inte uppfylla kraven. Den låga andelen miljöbilar samt
godtagbara särskilda skäl kan förklaras av att de nya kraven trädde
i kraft den 1 juli 2020 och att flera myndigheter inte hunnit ställa om
till de nya kraven.80
13.16.5 Upphandlingsförordningen
Upphandlingsförordningen81 kompletterar LOU, LUF och LUFS,
i dag när det gäller annonsering av upphandlingar.

78

Förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar.
Förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar.
80
www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/fa-nya-klimatbonusbilar-hos-myndigheter/,
hämtat 2021-12-15.
81
Upphandlingsförordningen (2016:1162).
79
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13.16.6 Förordningen om statlig inköpssamordning
Syftet med förordningen om statlig inköpssamordning82 är att samordna statliga myndigheters inköp för att åstadkomma besparingar
för staten. Enligt 2 § ska det för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora
värden, finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna. Kammarkollegiet ansvarar för samordningen.
13.16.7 Förordningen om antidiskrimineringsvillkor
i upphandlingskontrakt
Syftet med förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt83 är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av
diskrimineringslagen. Förordningen innehåller bestämmelser om vissa
särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt LOU
och LUF.

13.17 Upphandlingsreglernas utveckling
Genom de senaste EU-direktiven på upphandlingsområdet och den
nationella lagstiftningen som de i sin tur har gett upphov till har regelverket som behandlar offentlig upphandling utvecklats i en ny riktning genom att väga in andra intressen än enbart ekonomiska.
13.17.1 Miljö-, sociala-, och arbetsrättsliga intressen ska vägas in
Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn har fått ett
ökat utrymme i upphandlingsförfattningarna. En leverantör som har
åsidosatt tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter
ska få uteslutas av den upphandlande myndigheten eller enheten från
att delta i en upphandling. Om ett anbud inte stämmer överens med
dessa skyldigheter får den upphandlande myndigheten eller enheten
besluta att leverantören inte ska tilldelas kontraktet och anbudet ska
förkastas om bristerna lett till att det är onormalt lågt.84
82
83
84

Förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning.
Förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt.
Prop. 2015/16:195, s. 1 f.
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De senaste upphandlingsdirektiven syftar till att stimulera tillväxten och främja förtroendet för den inre marknaden. Direktiven
har därutöver två kompletterande mål. Det ena målet är att genom
enklare och mer flexibla regler öka effektiviteten i offentliga utgifter
för att säkra bästa möjliga upphandlingsresultat när det gäller att få
mer för pengarna. Detta innebär också fördelar för alla leverantörer
och gör det lättare för små och medelstora företag och anbudsgivare
från andra länder att delta. Det andra målet är att upphandlande
myndigheter ska ges bättre möjligheter att använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål, såsom skyddet
av miljön, högre resurs- och energieffektivitet, kampen mot klimatförändringar, främjande av innovation, sysselsättning och social integration samt säkerställande av bästa tänkbara villkor för tillhandahållande av sociala tjänster av hög kvalitet.85
Vidare när det gäller miljöhänsyn och sociala hänsyn infördes en
allmän princip i LOU-direktivet och LUF-direktivet som föreskriver
att medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer vid fullgörandet
av ett kontrakt ska iaktta tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i vissa internationella bestämmelser. Bestämmelser om
förkastande av anbud, uteslutning av leverantörer och onormalt låga
anbud hänvisar till de allmänna principerna.
En nyhet i båda direktiven är bestämmelser som tydliggör att utvärdering av anbud kan grundas på en analys av produktens, tjänstens
eller byggentreprenadens livscykelkostnad, dvs. dels interna kostnader såsom kostnader för forskning och utveckling, transport, energiförbrukning, underhåll och återvinning, dels externa miljöeffekter
såsom utsläpp av växthusgaser eller andra förorenande ämnen under
förutsättning att deras penningvärde kan fastställas. I de senaste direktiven ges även upphandlande myndigheter möjlighet att kräva ett
särskilt märke som bevis för att produkten motsvarar de egenskaper
som krävs. Även detta gör det möjligt för upphandlande myndigheter och enheter att på ett enklare sätt ställa miljömässiga eller
sociala och arbetsrättsliga krav.86
I de senaste direktiven finns flera bestämmelser som rör miljö-,
social- och arbetsrättsliga krav vid upphandling. I skäl (2) anges bl.a.
att offentlig upphandling ska användas för att uppnå smart och håll85
86

Prop. 2015/16:195, s. 292.
Prop. 2015/16:195, s. 293 f.
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bar tillväxt för alla, samtidigt som den säkerställer att offentliga medel
utnyttjas så effektivt som möjligt. Upphandlingsreglerna bör moderniseras för att använda offentliga medel effektivare, i synnerhet genom att underlätta för små och medelstora företag att kunna deltaga
i offentlig upphandling, och se till att upphandlande myndigheter
kan utnyttja offentliga upphandlingar på ett bättre sätt till stöd för
gemensamma samhällsmål.
Vidare specificeras följande i skäl (91).
Enligt artikel 11 i EUF-fördraget ska miljöskyddskrav integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet,
särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling. I detta direktiv klargörs
hur de upphandlande myndigheterna kan bidra till att skydda miljön och
främja en hållbar utveckling, samtidigt som de sörjer för det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris i sina kontrakt.

Det finns också en bestämmelse om iakttagande av tillämpliga miljö-,
sociala- och arbetsrättsliga skyldigheter (artikel 18.2 i LOU-direktivet, artikel 36.2 i LUF-direktivet och artikel 30.3 i LUK-direktivet).
I artikel 18.2 i LOU-direktivet anges följande.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga
miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i internationella miljö-, socialoch arbetsrättsliga bestämmelser som anges i bilaga X.

Denna EU-rättsliga bestämmelse utmynnade i målsättningsbestämmelser om miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn i
svensk lagstiftning. Bestämmelser om miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter kompletterades med en målsättningsbestämmelse
med innebörden att upphandlande myndigheter och enheter bör
beakta miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling om
upphandlingens art motiverar detta.87
Regeringen konstaterade i sina förarbeten till LOU att vad EUlagstiftaren har uppnått genom LOU-direktivet och LUF-direktivet
från 2014 är att miljöhänsyn har satts mer i förgrunden jämfört med
2004 års direktiv. Enligt regeringen är effekterna av detta svårbedömda men det antas att bl.a. bestämmelserna om livscykelkostnader kommer leda till att miljöhänsyn tas i större utsträckning i
upphandlingar.88
87
88

Prop. 2015/16:195, s. 431 ff.
Prop. 2015/16:195, s. 928.
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13.17.2 Upphandlingsreglerna som strategiska styrmedel
Genom de senaste förändringarna av LOU-direktivet och LOU, har
upphandlingsreglernas strategiska funktion betonats. Strategisk funktion betyder i detta sammanhang att styra upphandlande myndigheter att upphandla varor och tjänster som främjar innovation, respekt för miljön och kampen mot klimatförändringar samtidigt som
de upphandlande myndigheterna också ska förbättra sysselsättningen,
folkhälsan och de sociala villkoren. Kraven på leverantörernas sociala
ansvar och etik får alltså en framträdande roll. Dessa förändringar
innebär enligt författarna till kommentaren av LOU ytterligare lager
av tolkningsdata vilket riskerar en ny osäkerhet om reglernas innehåll. Frågan blir särskilt aktuell inom områden där offentliga sektorn
har ett samhällsåtagande och en skyldighet att tillhandahålla vissa allmännyttiga varor och tjänster. Utdragna överprövningsprocesser har
flera gånger lett till att upphandlande myndigheter behövt genomföra direktupphandlingar i avvaktan på att en annonserad upphandling kan slutföras.
Det upphandlingsrättsliga regelverket växer i omfång. Förutsebarhet och enkelhet är viktigt för att upphandlande myndigheter och
leverantörer ska kunna träffa kommersiellt välfungerande avtal. Osäkerhet om reglernas innehåll undanröjs genom vägledande praxis.
Det är en utmaning för lagstiftaren och domstolarna att efterhand
bygga ett upphandlingsrättsligt regelverk som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att anskaffa varor och tjänster till högsta kvalitet och till ett rimligt pris, dvs. goda affärer, och att kunna genomföra upphandlingar på det strategiska vis som förutsätts av EU:s
lagstiftare med beaktande av de grundläggande EU-rättsliga principerna, om i dag likabehandling av leverantörer och transparens.89

13.18 De som upphandlar
Följande beskrivning av vilka som upphandlar är hämtad från Upphandlingsmyndighetens webbplats.90 De organisationerna som ska
följa upphandlingslagstiftningen är främst organisationer inom offentlig sektor, men även vissa privata företag omfattas.
89

Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, Andersson m.fl., e-bok Juno version 3.
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/vilka-ska-upphandla/,
hämtat 2021-05-06.
90
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I de olika upphandlingslagarna beskrivs de olika organisationerna
som omfattas av skyldigheten att upphandla. I LOU kallas de upphandlande myndigheter. I LUF kallas de upphandlande enheter.
I LUK kallas de upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter. I LUFS kallas de upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter. Begreppet upphandlande organisation används ofta
som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndighet och upphandlande enhet.
Det är i första hand organisationerna själva som bedömer om de
omfattas av upphandlingslagstiftningen eller inte. Frågan om en organisation är en upphandlande myndighet eller enhet kan också avgöras
av domstol i samband med en överprövning av en upphandling eller
ett avtals giltighet, en skadeståndstalan eller i samband med ett ärende
om upphandlingsskadeavgift.
Upphandlande myndigheter
Upphandlande myndigheter är statliga och kommunala myndigheter.
Följande organisationer räknas också som myndigheter när upphandlingslagarna tillämpas: beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ som de flesta kommunala och en del statliga
bolag samt sammanslutningar av en eller flera myndigheter, församlingar eller offentligt styrda organ enligt ovan.
Upphandlande enheter
De som tillämpar LUF kallas upphandlande enheter. LUF gäller för
upphandling inom försörjningssektorerna, det vill säga vatten, energi,
transporter och posttjänster. Upphandlande enheter utgörs av upphandlande myndigheter (se ovan), företag som är verksamma inom
försörjningssektorerna och som en upphandlande myndighet har ett
bestämmande inflytande över samt företag som bedriver verksamhet
inom försörjningssektorerna med stöd av en särskild rättighet eller
ensamrätt.
För att det ska vara fråga om en upphandlande enhet enligt LUK
ska organisationen bedriva sådan verksamhet som anges i bilaga 2 till
LUK. Verksamheterna i bilagan till LUK skiljer sig något från de
verksamheter som anges i LUF.
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Upphandlande enheter i LUFS är desamma som i LUF. LUFS
tillämpas om en upphandlande enhet ska genomföra en upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet.
Offentligt styrda organ
Offentligt styrda organ är till exempel bolag, föreningar och stiftelser
som tillgodoser behov i det allmännas intresse och där staten, en kommun, en region eller en annan upphandlande myndighet till största
delen finansierar eller kontrollerar verksamheten. En förutsättning
för att de ska räknas som offentligt styrda organ i denna mening är
att behovet som organet tillgodoser inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Dessutom måste något av följande kriterier uppfyllas:
1. den juridiska personen är till största delen finansierad av staten,
en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,
2. den juridiska personens verksamhet står under kontroll av staten,
en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller
3. i den juridiska personens styrelse eller motsvarande ledningsorgan är mer än halva antalet ledamöter utsedda av staten, en
kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.
För att bestämma om behovet är av industriell eller kommersiell
karaktär eller inte måste det upphandlande organet ta hänsyn till
samtliga omständigheter. Hit hör exempelvis hur organet drivs, konkurrenssituationen och vinstkrav. Detta framgår av praxis från EUdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.
Kravet på att den juridiska personen ”till största del” ska vara
finansierad av staten eller en upphandlande myndighet har av EUdomstolen tolkats rent kvantitativt, vilket därför innebär ”till mer än
hälften”. När det gäller kravet på att den juridiska personens verksamhet står under kontroll av staten eller en upphandlande myndighet tyder EU-domstolens avgöranden på att kravet innebär en direkt
eller indirekt kontroll över beslut i upphandlingsärenden.
Att ett bolag ägs till 50 procent av ett privat bolag och till
50 procent av ett kommunalt bolag kan tala emot att det uppfyller
samtliga nödvändiga kriterier för att anses som ett offentligt styrt
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organ och därmed omfattas av LOU. Bedömningen kan dock inte
enbart baseras på bolagets ägarförhållande utan måste göras utifrån
samtliga omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis om bolaget
tillgodoser ett behov i det allmännas intresse.91
Inköpscentraler
Enligt LOU och LUF är en inköpscentral en upphandlande myndighet eller enhet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad
inköpsverksamhet i form av anskaffning av varor eller tjänster som
är avsedda för upphandlande myndigheter eller enheter, eller tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller
byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter
eller enheter.
En inköpscentral kan bedriva grossistverksamhet. Den som avser
att anlita en inköpscentral behöver inte upphandla den tjänsten.
I LUFS är inköpscentraler reglerat på annat sätt. Där saknas bland
annat möjlighet för inköpscentralen att bedriva grossistverksamhet.
I LUFS behöver däremot inte en inköpscentral i alla lägen vara en
upphandlande myndighet eller enhet. I sådana fall behöver dock vissa
krav vara uppfyllda.
LUK saknar helt bestämmelser om inköpscentraler.92
13.18.1 Kommuner, regioner och statliga myndigheter
under regeringen
Av upphandlingsstatistiken framgår att den vanligaste upphandlande
myndigheten är kommuner. År 2019 annonserades 68 procent av upphandlingarna av kommuner och kommunala bolag. Statliga myndigheter och bolag stod för 19 procent av annonserna medan regionerna
med sina bolag stod för 11 procent.93

91

Exempel på offentligt styrda organ kan nämnas Svenska Spel och Akademiska Hus. Systembolaget är ett exempel på ett statligt ägt aktiebolag som inte är ett offentligt styrt organ.
92
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/vilka-ska-upphandla/,
hämtat 2021-05-06.
93
Upphandlingsmyndighetens rapport 2020:4 och Konkurrensverkets rapport 2020:5, Statistik
om offentlig upphandling 2020.
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Hur statliga myndigheter å ena sidan och regioner och kommuner
får genomföra de uppgifter som riksdagen och regeringen har beslutat
skiljer sig åt och regleras på olika sätt.
En av skillnaderna mellan statliga myndigheter och kommuner och
regioner är att kommuner och regioner, enligt vissa förutsättningar,
själva får driva näringsverksamhet och själva får besluta om att genom upphandling och valfrihetssystem överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare.
Kommuner och regioner får enligt 2 kap. 7 § driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.
Enligt 3 kap. 12 § får kommuner och regioner även, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala
angelägenheter till privata utförare.
I 10 kap. finns fler regler om överlämnande av kommunala angelägenheter. Enligt 1 § får fullmäktige i kommuner eller regioner, om
det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska
bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av
en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning,
får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.
Kommunerna får alltså lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till t.ex. helägda eller delägda kommunala bolag, kommunala stiftelser och föreningar eller till privata utförare.
Huvudmannen (kommunen eller regionen) ska som beställare ge
uppdrag till verksamheterna som upphandlats eller ingår i valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystem styrs genom de krav som ställs i
förfrågningsunderlaget och i de avtal som tecknas med de privata
utförarna. Här finns möjlighet att ställa t.ex. klimatmässiga krav.
Genom att införa valfrihetssystem får huvudmannen flera roller,
som befolkningsföreträdare, ägare och utförare av egenregi, beställare eller uppdragsgivare, vilka samtliga måste hanteras.
Som befolkningsföreträdare ska huvudmannen se till att den verksamhet som drivs, inklusive den som överlämnats till privata utförare,
utförs med god tillgänglighet och kvalitet för samtliga medborgare.
Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål
och riktlinjer för uppföljning av privata utförare. Programmet ska
också säkerställa att allmänheten ges en rimlig insyn i den verksamhet
av privata utförare vars välfärdstjänster riktar sig till medborgarna.
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En viktig uppgift som faller på huvudmannen är att sätta krav på
kvalitén i verksamheten. Detta innebär en ökad tydlighet i styrningen
med höga kvalitetskrav i förfrågningsunderlag, avtal, prestationsersättning, uppföljning och dialog.
Huvudmannen styr utförare i egen och privat regi i huvudsak
genom beställarens uppdragsbeskrivning. Men fullmäktige bör i sin
ägarroll och övergripande ansvarig för den verksamhet som drivs i
egen regi förtydliga långsiktiga ambitioner för konkurrensutsatt verksamhet som drivs i egen regi. Detta främjar, enligt SKR, den strategiska styrningen av verksamheten. Fullmäktiges strategier för angelägenheter som kommunen eller regionen bedriver i egen regi kan ha
formen av ett ägardirektiv ifrån fullmäktige till egenproduktionen.94
De statliga myndigheterna under regeringen har inte någon egen
författningsreglerad generell möjlighet att lämna över skötseln av
någon av sina egna uppgifter/angelägenheter till en annan myndighet, juridisk person eller en enskild individ. Sådana beslut fattas av
regeringen eller av riksdagen. Som regel genomför regeringen organisations- och strukturförändringar genom att uppgifter förs över
från en myndighet till en annan, att myndigheters uppgifter läggs
samman eller avvecklas eller att nya myndigheter inrättas.
Principerna för statens organisering samt för organisations- och
strukturförändringar finns i den förvaltningspolitiska propositionen
Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.
Enligt regeringens bedömning bör statliga myndigheter som regel
inte heller sälja varor och tjänster på marknaden.95
I regeringens politik för en tydlig och överskådlig statlig förvaltning ingår att renodla myndigheternas uppdrag. En utgångspunkt i detta arbete
är att statliga myndigheter inte ska ägna sig åt säljverksamhet. Frågan
har grundläggande principiell betydelse för hur statsmakterna ser på det
statliga åtagandet ---//--Samtidigt måste regeringen utifrån ett samhälleligt perspektiv emellanåt
kunna ge en myndighet möjligheten att sälja en vara eller tjänst på marknaden. Universitetens och högskolornas uppdragsutbildning och uppdragsforskning är exempel på sådana verksamheter. Det kan också handla
om att säkerställa att en viss tjänst tillhandahålls över hela landet eller
en viss myndighets möjlighet att ha lokal förankring och god geografisk
teckning.96
94

SKR, skr.se/skr/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarekonkurrens/
styrningivalfrihetssystem.14619.html, hämtat 2021-05-07.
95
Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, s. 61.
96
Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, s. 63.
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13.19 Andra aktörer inom offentlig upphandling
och klimat
13.19.1 Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten har regeringens uppdrag att verka för en
rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för
medborgarna och näringslivets utveckling. Upphandlingsmyndigheten
har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter.
I sitt stöd till upphandlande myndigheter ska Upphandlingsmyndigheten bl.a. bidra till att upphandlingar hanteras strategiskt, planeras,
genomförs, följs upp och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt. Upphandlingsmyndigheten ska även verka för ökad miljöhänsyn och
sociala hänsyn samt utveckla och förvalta kriterier för miljöhänsyn,
inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom upphandling. Dessutom ska Upphandlingsmyndigheten arbeta för att underlätta innovationsupphandling, digitalisering och standardisering.
Upphandlingsmyndigheten är en av de s.k. miljömyndigheterna
som inom sitt verksamhetsområde ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
beslutat om nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets
utveckling.97
Upphandlingsmyndigheten bildades 2015 för att stärka den strategiska betydelsen av offentlig upphandling. Myndigheten tog då över
det arbete som tidigare drevs av Konkurrensverket och innan dess av
Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet, Miljöstyrningsrådet och
Vinnova. Under de år som har gått sedan starten har synen på offentliga affärer förändrats enligt Upphandlingsmyndigheten. Från ett
mer ensidigt fokus på rättssäkerhet och tvistefrågor om möjlighet
till leverantörsdialog, är det i dag de offentliga affärernas förmåga att
verka som en motor för att nå viktiga samhällsmål som står i centrum. Det kräver, enligt Upphandlingsmyndigheten, samverkan mellan
den offentliga sektorn, civilsamhället, den idéburna sektorn och näringslivet.98
I budgetbeslutet för 2022 beslutade Riksdagen att Upphandlingsmyndighetens anslag ökas 2022 för stärkt arbete med cirkulär och
fossilfri offentlig upphandling. Även för 2023 och tiden därefter be97
98

Förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten.
www.upphandlingsmyndigheten.se/om-oss/, hämtat 2021-04-30.
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räknades anslaget ökas av samma anledning. Cirkulär, giftfri och fossilfri upphandling är ett viktigt verktyg för att minska miljöpåverkan
och klimatutsläpp, och därigenom nå miljö- och klimatmål samt flera
av de globala målen i Agenda 2030.99
13.19.2 Konkurrensverket
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över svenska offentliga upphandlingar. I detta uppdrag finns inget utpekat miljöansvar. Enligt
Konkurrensverket bidrar ändå tillsynen till miljöarbetet genom att
reglerna följs. Genom att följa lagarna kommer flera positiva effekter
förutom en rättssäker offentlig upphandling. Reglerna främjar konkurrensen på marknaden, motverkar korruption, och bidrar till en
effektiv användning av skattepengarna. Upphandlingsreglerna är en
garanti för att skattebetalarna får rätt sak till rätt pris genom effektiva inköp. Samtidigt nås sociala, arbetsmarknadspolitiska och miljöpolitiska mål.100
Konkurrensverket har regeringens uppdrag att aktivt verka för en
effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer och att utöva tillsyn över bl.a. LOU. Konkurrensverket ska informera myndigheter om lagarna och granska aktörer
som inte följer regelverket. Konkurrensverket ska även uppmärksamma hinder mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag
till regelreformering samt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde
samt arbeta för att öka förutsättningarna för små och medelstora
företag att delta i offentliga upphandlingar.
Konkurrensverket är även tillsynsmyndighet när Arbetsförmedlingen tillämpar lagen om valfrihetssystem101 i enlighet med lagen om
valfrihet hos Arbetsförmedlingen102 samt vid tillämpningen av lagen
om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.103
Konkurrensverket ska samverka med Upphandlingsmyndigheten
för att utveckla den offentliga upphandlingen.104

99

Prop. 2021/22:01, utgiftsområde 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119.
www.konkurrensverket.se/upphandling/tillsyn/konkurrensverkets-tillsynsarbete/,
hämtat 2021-04-30.
101
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
102
Lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen.
103
Lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.
104
Förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket.
100
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13.19.3 Justitieombudsmannen
Riksdagens ombudsmän, JO, ska övervaka att domstolar och andra
myndigheter och tjänstemän vid myndigheter följer lagar och andra
författningar och att de även i övrigt uppfyller sina skyldigheter.105
Det innebär att JO ska övervaka att domstolar och andra myndigheter, dvs. statliga myndigheter, kommuner och regioner, följer
LOU och det övriga upphandlingsrättsliga regelverket.
JO ska på motsvarande sätt övervaka även andra aktörer, t.ex.
statliga, kommunala eller regionägda aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, om deras arbete innebär s.k. myndighetsutövning.
Offentlig upphandling anses dock inte vara myndighetsutövning106
och JO ska inte uttala sig om statliga, kommunala eller regionala
aktiebolags, stiftelsers eller andra juridiska personers genomförande
av offentliga upphandlingar. Ett beslut av ett sådant offentligt organ
kan dock granskas av JO om klagomålet gäller myndighetsutövning,
t.ex. handläggningen av en begäran om att få ut allmänna handlingar
från bolaget eller stiftelsen.107
13.19.4 Kammarkollegiet – Statens inköpscentral
Kammarkollegiet ska ansvara för att upphandla samordnade ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom området
informationsteknik gäller ansvaret hela den offentliga förvaltningen,
det vill säga även kommuner och regioner. I uppgiften ingår att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade
ramavtal som Kammarkollegiet har upphandlat.
Kammarkollegiet ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för
myndigheternas anskaffning av varor och tjänster. Inom området
informationsteknik ska myndigheten särskilt beakta förvaltningsgemensamma standarder samt intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar.108
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå
ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga
myndigheter.
105

Lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.
Se t.ex. prop. 2006/07:128, s. 142 f.
107
Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, Andersson m.fl., e-bok Juno version 3.
108
Förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet.
106

625

Klimatpåverkan från offentlig konsumtion och upphandling

SOU 2022:15

Enligt förordningen om statlig inköpssamordning109 ska det finnas
ramavtal för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta,
i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Genom att samordna myndigheternas upphandlingar av varor och tjänster kan Statens
inköpscentral bidra till effektiviseringar i form av tidsbesparingar
och förmånligare villkor för myndigheterna. Det är alltså för att
spara pengar åt staten, kommunerna och regionerna.110
Statens inköpscentral förvaltar cirka 2 400 ramavtal som 2020
omsatte cirka 13,9 miljarder kronor. Det är vissa skillnader mellan
olika aktörer i fråga om hur avtalen får användas. Myndigheter under
regeringen ska avropa om myndigheten inte finner att en annan form
av avtal sammantaget är bättre. Det är alltså inte obligatoriskt för
myndigheterna under regeringen att använda ramavtalen. Kommuner
och regioner får avropa från it-ramavtalen. Organisationer med statlig
anknytning kan ansöka om att få avropa från de statliga ramavtalen.
På webbplatsen avropa.se tillhandahåller Statens inköpscentrals
ramavtal inom sex olika områden; it och telekom, kontor och inredning, resor och boende, skydd och säkerhet, transport och tjänstefordon samt övriga tjänster, bl.a. företagshälsovård, tolk- och städtjänster.
Statens inköpscentral är avgiftsfinansierad.111 De myndigheter,
kommuner och regioner som nyttjar ramavtalen betalar alltså för
denna tjänst. Statens inköpscentral måste därmed anpassa sin verksamhet enligt kundernas behov och önskemål.112
13.19.5 Sveriges kommuner och regioner
Sveriges kommuner och regioner, SKR, är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. SKR ska fungera som ett nätverk
för kunskapsutbyte och samordning ge service och professionell
rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och
regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verk109

Förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning.
www.avropa.se/topplankar/om-oss--vart-uppdrag/, hämtat 2021-04-30.
111
20 § förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet och 6. Avgifter och
bidrag i Kammarkollegiets regleringsbrev för 2020.
112
Möte med Statens inköpscentral 2021-04-12.
110
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samma inom. SKR erbjuder även kurser och konferenser inom
många ämnen som är gemensamma för kommuner och regioner.
SKR är arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner.
De är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKR
har till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna
anställningsvillkor.
Inom upphandling arbetar SKR för att kommuner och regioner
ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan
ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. SKR verkar
också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga
upphandlingar. SKR verkar även för utveckling av upphandling som
en del i den strategiska styrningen och att innovationer, miljö och
social hållbarhet blir en del i utvecklingsarbetet av offentlig sektor.
För att underlätta klimatsmart upphandling arbetar SKR med att
stödja kommuner och regioner genom att ge ut informationsmaterial
med tips och inspiration, hänvisa till centrala ramavtal och Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier som kan användas som
krav för att minska utsläppen.113
13.19.6 Adda
Adda, som bytte namn från SKL Kommentus 2021, ägs av SKR och
är ett verksamhetsstöd till den offentliga sektorn som erbjuder avtal
och tjänster inom strategisk försörjning till kommuner och regioner.
Adda Inköpscentral har ramavtal och tjänster inom strategisk
försörjning. Adda har drygt 140 ramavtal på 80 områden med cirka
800 leverantörer. Ramavtalen har tagits fram för att vara kostnadseffektiva och Adda ställer krav på hållbarhet. Adda använder sig av
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier men tar också fram
egna krav när det saknas.
Kommuner och regioner får genom att nyttja ramavtalen hjälp av
Adda med systematisk uppföljning av de miljökrav som de ställer.
Dels begär Adda att anbudsgivaren ska kunna visa sina rutiner som
hanterar dessa frågeställningar, dels begär Adda under avtalstiden att
få se hur rutinerna är inarbetade i verksamheten. Om Adda under
avtalstiden misstänker att det finns brister så kan de genomföra revisioner hos ramavtalsleverantören eller på tillverkningsanläggningar.
113

www.skr.se, hämtat 2021-05-04.
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Om Adda upptäcker brister kan de begära rättelse och vid grova
överträdelser kan de begära vite eller häva avtal.114

13.20 Upphandlingsmyndighetens regeringsuppdrag
om klimat
I regleringsbrevet för 2020 fick Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå klimatmål och för att de upphandlingsinsatser som ger störst klimatnytta för pengarna ska kunna
prioriteras.115
Upphandlingsmyndigheten redovisade sina förslag till åtgärder
inom sex olika områden med ett antal förslag inom varje kategori.116
1. Tydligare styrning av offentliga inköp, statliga
myndigheter och bolag
Upphandlingsmyndigheten föreslog att den nationella upphandlingsstrategin bör tillämpas i möjligaste mån vid alla offentliga inköp.
Strategin gäller för samtliga statliga myndigheter och utgör ett verktyg för inköpsarbetet. Staten kan gå före genom att statliga myndigheter och bolag arbetar med inköpen som verktyg för att nå klimatmålen. Styrningen av statliga myndigheter och bolag kan förtydligas.
Detta kan ske genom exempelvis uppdrag i regleringsbrev eller förtydligande i instruktioner om att myndigheterna ska arbeta med
klimathänsyn i inköpen inklusive ställa klimatkrav. Här lämnade Upphandlingsmyndigheten förslag om tydligare styrning i förordningen
om statlig inköpssamordning, att öka styrningen av avrop inom statliga ramavtal, att förtydliga statliga myndigheters instruktioner, att
införa återrapporteringskrav avseende klimatåtgärder i inköpsarbetet
och att förtydliga ägardirektiv för statliga bolag.

114

www.adda.se, hämtat 2021-05-04.
Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev för 2020.
116
Upphandlingsmyndigheten, PM 18 februari 2021, dnr UHM-2020-0073, Åtgärder för att
offentlig upphandling ytterligare ska bidra till att nå klimatmålen.
115
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2. Utred kostnadsstruktur, lagstiftning och nationella mål
för offentlig konsumtions klimatpåverkan
Staten förfogar över olika styrmedel som påverkar till exempel kostnadsstrukturer. Kostnadsstrukturer hos produkter tillhör de grundläggande förutsättningarna som påverkar om offentliga inköp och
upphandlingar bättre kan bidra till att nå klimatmålen.
Högre priser och/eller kostnader påverkar bland annat tilldelning
av kontrakt i upphandlingar och val av produkter vid avrop. Klimathänsyn kan stå i konflikt med priser och kostnader. Upphandlingsmyndigheten anser att det behöver utredas hur olika konkreta åtgärder påverkar kostnadsstrukturen och hur styrmedel riktade mot
kostnadsstrukturen tydligare kan uppmuntra till klimatsmarta inköp.
Vidare behöver det utredas hur olika lagstiftning påverkar möjligheterna för inköp och upphandling att bidra mer till klimatmålen
samt hur eventuella motsättningar i lagstiftningen påverkar och kan
hanteras. Här lämnade Upphandlingsmyndigheten förslag om att utreda kostnadsstrukturer, att utreda hur annan lagstiftning utöver
upphandlingslagstiftningen sam- eller motverkar att bidra till klimatmålen, att utreda möjligheten att sätta tydliga mål för offentlig konsumtions klimatpåverkan samt att utreda ändring av ”bör” i upphandlingslagstiftningen.
3. Höj kunskapen och kompetensen inom offentliga inköp
Många aktörer pekar på bristande kunskap som ett huvudsakligt
problem för att offentliga inköp ska bidra mer till klimatmålen. Upphandlingsmyndigheten menar att kunskapen kan förbättras genom
att införa en kvalificerad utbildning inom offentliga affärer. Därtill
behöver forskning om hållbara, innovativa och effektiva inköp finansieras och uppmuntras i högre grad, exempelvis hållbara cirkulära
värdekedjor inom offentliga inköp.
Upphandlingsmyndigheten lämnade förslag om att utveckla kvalificerad utbildning inom offentliga affärer, införa inköpsstrateger och
controllers med specialistkunskap inom klimat, finansiera och uppmuntra mer forskning och uppdra lämpliga myndigheter att initiera
och driva kunskapsspridning om lönsam energieffektivisering.
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4. Utveckla den nationella upphandlingsstatistiken samt bygg
digital infrastruktur som möjliggör förbättrat faktaunderlag
Det finns fortfarande stora brister i kunskapen om hur inköp och
upphandlingar påverkar klimatet. För en enskild upphandlande organisation kan det i dag vara svårt att veta vilka insatser avseende inköpen som kan ge störst effekt, vilka krav som är relevanta att ställa
och hur kraven kan bedömas. Upphandlingsmyndigheten anser därför
att statistiken, infrastrukturen och faktaunderlaget för sådan information på olika sätt behöver vidareutvecklas. Detta kan ske genom
fortsatt utveckling av upphandlingsstatistik, klimatdata och miljövarudeklarationer. Det behövs finansiering av databaser och för att
utveckla standardiserade sätt att mäta och redovisa klimatpåverkan
för varor och tjänster. Vidare är det viktigt att fortsätta att utveckla
definitioner för cirkulär ekonomi inklusive sätt att mäta, redovisa
och jämföra. Sådan information behöver också kunna hanteras effektivt, inte bara i den upphandlande organisationen utan i alla led i
handelskedjorna.
Upphandlingsmyndigheten lämnade förslag om att möjliggöra
bättre uppföljning av miljömässigt hållbar upphandling, en öppen och
fritt tillgänglig generell LCA-databas, komplettera regelverket om
annonsering av upphandling, utveckla lagstiftningen gällande insamling av uppgifter om inköpsvärden, översättningstabeller mellan CPV
och olika handelsnomenklaturer och branschöverskridande initiativ
för hållbarhetsinformation i de elektroniska handelskedjorna.
5. Verka för transformativa och innovativa lösningar
Staten kan, enligt Upphandlingsmyndigheten, öka takten som pådrivande aktör för klimatomställningen med stöd av upphandling.
Inom vissa inköpsområden behövs stora utvecklingssprång, exempelvis transformativa tekniker som minskar energi- och resursanvändningen. För att lyckas driva på klimatomställningen med stöd
av upphandling behöver ett gemensamt behovs- och utmaningsdrivet arbete inledas. Det kan göras genom att samordna plattformar
för olika beställarnätverk och acceleratorer. Genom att samordna
den offentliga köpkraften kan den uppnå sådana inköpsvolymer att
den kan motivera näringslivet att finansiera och driva utvecklingen
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av nya innovativa produkter och tjänster för att uppnå bland annat
klimatmålen.
Här lämnade Upphandlingsmyndigheten förslag om att ge fler
myndigheter i uppdrag att upprätta beställarnätverk, ge uppdrag åt myndigheter som finansierar innovativa lösningar och klimatfokus i
arenan för innovationsupphandling.
6. Verka för ökad samverkan och insatser internationellt:
nordisk, EU- och global nivå
Upphandlingsmyndigheten anser även att det finns insatser att göra
på nordisk, europeisk och global nivå. Det kan handla om att fortsätta driva på för hållbar och innovativ upphandling inom EU, ökat
erfarenhetsutbyte med andra länder, utveckla det nordiska samarbetet, samt att bidra till ökad klimathänsyn i upphandlingar i det
multilaterala systemet.
Upphandlingsmyndighetens förslag i denna kategori omfattade,
beställargrupper på EU-nivå, hållbarhetsinformation i det internationella nätverket för elektroniska inköp PEPPOL, nordiskt samarbete
och nordiska beställarnätverk samt påverkansarbete inom det multilaterala systemet.

13.21 Naturvårdsverkets förslag för att stärka statliga
myndigheters miljöanpassning i upphandlingen
I februari 2020 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att
genomföra en översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning
i statliga myndigheter och lämna förslag till revidering av förordningen. Naturvårdsverket skulle i detta uppdrag bl.a. ta fram förslag
på rapporteringskrav som stärker en miljöanpassad upphandling.117
Ett av resultaten av översynen var att Naturvårdsverket föreslog att
miljöpåverkan ska bedömas utifrån ett livscykelperspektiv och att upphandlingar ska miljöanpassas utifrån ett livscykelperspektiv. Enligt Naturvårdsverket handlar en effektiv resurshushållning om att redan i förberedelsefasen av ett inköp överväga om en vara överhuvudtaget behövs och
därefter undersöka möjligheterna till återbruk innan ett beslut om upphandling fattas. Om det blir aktuellt att inleda en upphandlingsprocess,
117

Regeringsbeslut 2020-02-13, dnr M2020/00238Nm, Uppdrag att genomföra en översyn av
förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.
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bör myndigheten, enligt Naturvårdsverket, överväga vilka miljökrav som
kan ställas på varorna och tjänsterna utifrån ett livscykelperspektiv.
Naturvårdsverket föreslog därför att 13 § i miljöledningsförordningen
samt rapporteringskraven i bilagan ska justeras för att stödja och tydliggöra myndigheternas miljöhänsynstagande i inköpsprocessens olika faser.
Det skulle innebära att: I förberedelsefasen; genom att analysera myndighetens behov och inköpens miljöpåverkan samt kartlägga marknaden.
I upphandlingsfasen; genom att ställa miljökrav utifrån ett livscykelperspektiv.
I realiseringsfasen; genom aktiv implementering av avtal (exempelvis
intern utbildning om nya avtal och miljöval inom dessa), verka för
avtalstrohet samt uppföljning av ställda miljökrav.118

Enligt Naturvårdsverket stärker förslaget om att inkludera miljöhänsyn i samtliga steg av inköpsprocessen myndigheternas bidrag att
lösa miljöproblem genom att utveckla en större miljömedvetenhet
om inköpens miljöpåverkan. Naturvårdsverket anser att miljökrav i
upphandling fortfarande är ett viktigt styrmedel för att uppnå miljöpolitiska och andra samhällspolitiska mål och att staten ska gå före
när det gäller att ta miljöhänsyn genom hela inköpsprocessen. Genom
strategiska miljöbedömningar med hjälp av uppföljning och utvärdering av redan genomförda inköp får myndigheterna kunskap om
vilken miljöpåverkan olika inköpskategorier har. Utifrån dessa underlag har myndigheterna därefter möjlighet att göra ”smartare” miljöval redan innan själva inköpet (upphandlingen) görs.
Naturvårdsverket argumenterade att myndigheterna genom strategiska beslut och genom att ställa relevanta miljökrav i upphandlingar
kan uppnå omedelbar miljöeffekt, men också driva på hållbarhetsutvecklingen av samhället och marknaden till en ökad miljömedvetenhet med mer miljömässigt hållbara produkter och tjänster.119
Förslaget innebär att den nuvarande formuleringen i 13 § miljöledningsförordningen ändras från att miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten miljöanpassar sina upphandlingar i den mån en
sådan anpassning är möjlig till att miljöledningssystemet ska stödja
att myndigheten integrerar miljöhänsyn i alla steg av inköpsprocessen.
Myndigheten ska genomföra en strategisk miljöbedömning för att
118

Naturvårdsverket, 2020-10-23, dnr NV-02142-20, En översyn av förordningen (2009:907)
om miljöledning i statliga myndigheter, redovisning av ett regeringsuppdrag.
119
Naturvårdsverket, 2020-10-23, dnr NV-02142-20, En översyn av förordningen (2009:907)
om miljöledning i statliga myndigheter, redovisning av ett regeringsuppdrag.
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begränsa den negativa miljöpåverkan vid inköp av varor och tjänster.
Myndigheten ska miljöanpassa sina upphandlingar utifrån ett livscykelperspektiv när det är möjligt och relevant. Ställda miljökrav ska
följas upp.
Naturvårdsverket föreslog även en ny 15 a § som innebär att miljöledningssystemet ska stödja att myndigheten arbetar systematiskt
för att begränsa miljöpåverkan från tjänsteresor samt från användning av maskiner och fordon för övriga transporter i myndighetens
verksamhet.120
Definition av livscykelperspektiv och betydande miljöpåverkan
Naturvårdsverket föreslog även att begreppen betydande miljöpåverkan och livscykelperspektiv ska definieras i 2 § miljöledningsförordningen.
Förslaget till definition av begreppet är att betydande miljöpåverkan: bedöms utifrån av myndigheten fastställda kriterier och avser
påverkan på miljön som överstiger en av myndigheten beslutad nivå.
Förslaget till definition av begreppet livscykelperspektiv innebär
att beakta en produkts eller tjänsts påverkan på miljön sett genom
dess hela fysiska livscykel, från råmaterialutvinning, produktion, transport, distribution och användning till avfallshantering eller återvinning till nya produkter och tjänster.

13.22 Finansdepartementets förslag om skyldighet
att beakta klimatet i offentlig upphandling
I oktober 2021 publicerades ett lagändringsförslag från Finansdepartementet om skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter
att beakta klimatet vid offentlig upphandling. Myndigheterna och
enheterna ska enligt förslaget även beakta miljön, människors hälsa,
djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant
med hänsyn till upphandlingens syfte. Vidare föreslogs att upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur
nämnda intressen ska beaktas.121
120

Naturvårdsverket, 2020-10-23, dnr NV-02142-20, En översyn av förordningen (2009:907)
om miljöledning i statliga myndigheter, redovisning av ett regeringsuppdrag, s. 51 f.
121
Ds 2021:31, En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling.
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Som skäl för förlagen anförde Finansdepartementet bland annat
att de mål som beslutats i den nationella upphandlingsstrategin, den
klimatpolitiska handlingsplanen, samt i handlingsplanen och strategin
för cirkulär ekonomi ger anledning att överväga om den nuvarande
lagstiftningen bör skärpas.
Det konstateras i promemorian att den svenska upphandlingslagstiftningen ger ett mycket stort utrymme att beakta olika samhällsintressen vid offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten
tillhandahåller dessutom också sedan flera år tillbaka ett omfattande
stöd i fråga om hur olika samhällsintressen kan beaktas i offentliga
upphandlingar.
Eftersom regelverket i stor utsträckning bygger på frivillighet föreslog Finansdepartementet ändå en skärpning av reglerna. Det avspeglar bättre ambitionen i målen och förmedlar tydligare signaler
till upphandlande myndigheter och enheter om att klimatet alltid ska
beaktas vid offentlig upphandling.
För att uppnå de önskade effekterna med bestämmelsen föreslog
Finansdepartementet även att upphandlande myndigheter och enheter
ska ta fram riktlinjer om hur klimatet ska beaktas.
Av riktlinjerna kan t.ex. framgå vilka områden som är av särskild
vikt för myndigheten och hur aktuella intressen inom det området
bäst kan beaktas. Genom att precisera myndighetens eller enhetens
prioriteringar inom de aktuella områdena kan upphandlingsverksamheten lättare kopplas till dess övergripande och politiska mål. Förutom en långsiktig strategi för hur målen ska uppnås kan dessa behöva konkretiseras och kommuniceras på ett begripligt sätt inom
organisationen så att det blir tydligt för enskilda medarbetare vilka
överväganden och prioriteringar som behöver göras samt hur eventuella målkonflikter bör hanteras.
Vidare kan riktlinjerna klargöra hur ansvars- och rollfördelningen
inom den upphandlande myndigheten eller enheten ska se ut och hur
ledningen kan engageras för att säkerställa tillräckliga ekonomiska
och personella resurser.
En annan viktig omständighet som kan belysas i riktlinjer är hur
den upphandlande myndigheten eller enheten kan arbeta för en god
och löpande dialog med marknaden i syfte att beakta hur klimatintresset bättre kan tas tillvara. Vidare kan det anges hur dokumentation ska göras.
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13.23 Offentlig upphandling och klimat i andra länder
13.23.1 Rambölls kartläggning visade att offentlig upphandling
kan minska utsläppen
Miljömålsberedningen har anlitat konsultfirman Ramböll för att göra
en kartläggning av åtgärder och styrmedel i andra länder som syftar
till att minska växthusgasutsläpp från konsumtion.122
I kartläggningen identifierades flera exempel där den offentliga
upphandlingen har anpassats med syftet att öka hållbar konsumtion.
Det har gjorts för att få offentliga verksamheter att konsumera mer
hållbara varor och tjänster genom att styra företag mot mer hållbara
erbjudanden.
Exempelvis har offentlig upphandling använts för att möblera nya
lokaler med återvunna möbler, ersätta tjänstebilar med bildelningstjänster och upphandla miljövänligare transportalternativ. De flesta
kartlagda exemplen är från Europa men det finns även exempel från
Kina och Sydkorea. Av styrmedlen som implementerats har 64 procent implementerats på nationell nivå, resterande på lokal nivå.
Vilken effekt upphandlingen har på utsläppen beror på vad som
är målet för upphandlingen. Genom att inkludera miljöpåverkan i en
upphandling för ett stort vägprojekt kunde Nederländerna minska
utsläppen från projektet med nästan 53 000 ton CO2-ekvivalenter –
en mycket stor utsläppsminskning för ett enskilt projekt.123 En kommun i Danmark valde att i en upphandling av nya uniformer ställa
höga krav på underhåll, reparationsmöjligheter och återvinning. Detta
ledde till en utsläppsminskning på 1 000 ton CO2 över en fyraårsperiod, en betydligt mindre reduktion i absoluta tal.
Potentialen i miljöanpassad offentlig upphandling är således stor.
Det är ett styrmedel som kan användas för att adressera både stora
och små orsaker till utsläpp.124

122

Kartläggning, Styrmedel och åtgärder i andra länder som syftar till att minska växthusgasutsläpp från konsumtion, Ramböll, 30 september 2021.
123
Europeiska Kommissionen 2017. Public procurement for a circular economy
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Public_procurement_circular_economy_brochure.pdf
hämtat 2021-09-30.
124
Kartläggning, Styrmedel och åtgärder i andra länder som syftar till att minska växthusgasutsläpp från konsumtion, Ramböll, 30 september 2021, s. 19.
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13.23.2 Danmark
Danmarks regering har i oktober 2020 tagit fram en strategi för grön
offentlig upphandling. Enligt strategin är klimatförändringarna en av
de största och mest omfattande utmaningarna som finns. Alla delar
av samhället måste ställa om till grönare verksamhet. Det gäller
naturligtvis även offentlig sektor och här spelar offentlig upphandling en avgörande roll. I strategin beskrivs att den offentliga sektorn
ska fungera som en grön förändringsmotor och på så sätt driva utvecklingen framåt för hela samhället.
• Danmark ska enligt strategin, som ett av de första länderna i
världen, sätta ett konkret klimatmål för offentlig upphandling.
• Inriktningen för den gröna omställningen ska göras i tre spår;
• grön handling nu som gäller initiativ med omedelbar verkan,
• långsiktig grön utveckling som gäller initiativ som skapar grund
för omställning de kommande åren, och
• grön kunskap och verktyg som handlar om att säkerställa förutsättningar för det vidare arbetet.
Spridningen i tre olika inriktningar innebär förslag om förändringar
som gäller allt från riktlinjer för offentliga tjänstemäns resande till
reduktionsmål för offentlig upphandling. Vidare nämns t.ex. att betala
klimatkompensation for alla statliga flygresor, vegetarisk mat minst
två dagar i veckan i alla statligt skötta restauranger, liksom att ställa
krav på miljömärkning och livscykelkostnadsberäkningar redan vid
inköpstillfället.125
13.23.3 Norge
I Norge regleras offentlig upphandling i Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelseloven). I 5 § behandlas miljö, mänskliga rättigheter
och sociala hänsyn:
Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar
til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løs125

Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb, Danmarks
finansministerie, oktober 2020.
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ninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal
også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd
på slike rettigheter. Departementet kan gi forskrift om det nærmere innholdet av bestemmelsen.
Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike
trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres
på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold
og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til
leveransen.
Departementet kan i forskrift pålegge statlige, fylkeskommunale og
kommunale myndigheter og offentligrettslige organer å stille krav om
begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden ved utførelsen av offentlige kontrakter i bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet.
Oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige
kontrakter i samsvar med regler som fastsettes i forskrift.

Offentliga aktörer i Norge ska alltså enligt lagen inrätta sin upphandling så att den bidrar till att reducera skadlig miljöpåverkan och
främja klimatvänliga lösningar.

13.24 Miljömålsberedningens överväganden och förslag
Den offentliga konsumtionen och upphandlingen kan få en avgörande roll för den svenska omställningen till ett fossilfritt samhälle
utan växthusgasutsläpp. Genom att besluta om att den offentliga
sektorn ska gå före andra aktörer kan det offentliga påverka marknader, utbud, vanor och tjänster som behöver förändras för att
samhället ska kunna nå de nödvändiga klimatmålen.
Omställningen måste omfatta alla aktörer men det är inte möjligt
att alla aktörer ställer om exakt samtidigt. Mindre företag och andra
små verksamheter kan ha svårt att gå först och ställa krav på marknaden att förändras. Enligt Miljömålsberedningen är det därför rimligt att begära mer av den offentliga sektorn. Det kan minska risken
för andra aktörer genom att staten, kommuner och regioner går före.
Offentlig sektor kan vara föregångare för att lösa problem som
marknaden inte själv kan lösa. Exempelvis kan offentlig verksamhet
förbättra hållbar konsumtion genom att planera och bygga hållbar
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infrastruktur eller genom att i offentliga upphandlingar ställa hållbarhetskrav på leverantörer till offentlig sektor. Offentliga varor och
tjänsters potential att bidra till utsläppsminskningar från konsumtion beror bland annat på storleken på den offentliga konsumtionen
som andel av total konsumtion i ett land.126
Den offentliga sektorn orsakar ungefär en tredjedel av Sveriges
växthusgasutsläpp från konsumtion. Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster inom många konsumtionsområden, alla med
större eller mindre klimatavtryck från konsumtion. Den offentliga
sektorn upphandlar flyg, sjöfart, markburna transporter, livsmedel,
byggande, boende, textilier, skor och elektronik mm.
Till exempel upphandlar Trafikverket i dag flygtrafik, se mer om
det i kapitlet om flyg. Sjöfartsverket, Trafikverket och regionerna
med linjetrafik upphandlar sjöfart, se mer om det i kapitlet om sjöfart. Övrig markburen transport upphandlas av kommuner, regioner
och statliga myndigheter, både när det gäller fordon, transporttjänster och kollektivtrafik. Tjänsteresor upphandlas av alla offentliga arbetsgivare som har anställda som någon gång reser i tjänsten.
Livsmedel upphandlas av alla kommuner och regioner samt många
myndigheter. Det handlar om alla offentliga förskolor, skolor, hälsooch sjukvårdsinstitutioner, äldreomsorg, myndigheter som tillhandahåller någon form av boende (migration, kriminalvård, försvar m.m.)
och dessutom catering vid arrangemang av offentliga organisatörer.
Byggande och boende upphandlas också av kommuner, regioner
och flera stora statliga myndigheter.
Textilier och skor upphandlas av kommuner, regioner och många
statliga myndigheter. Arbetskläder används t.ex. i vården och i andra
uniformsyrken. Textilier används även för möbler och inredning i all
offentlig verksamhet.
Elektronik upphandlas av alla offentliga arbetsgivare. Det handlar
om all elektronisk utrustning för att kommunicera, dokumentera
och lagra information.
Sammantaget står den offentliga sektorn för en stor del av de
svenska växthusgasutsläppen, både de territoriella och de konsumtionsbaserade. Den offentliga sektorn kan enligt Miljömålsberedningen gå i bräschen för minskade utsläpp genom sina upphandlingar. Offentlig upphandling kan styra marknaden och därigenom
126

Kartläggning, Styrmedel och åtgärder i andra länder som syftar till att minska växthusgasutsläpp från konsumtion, Ramböll, 30 september 2021.
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gynnas även andra aktörer i förlängningen av att offentlig sektor har
gått före, tagit större risker och stimulerat innovation. Offentlig upphandling kan användas för att bygga kompetens och kapacitet för att
uppmuntra innovation och se till att marknaden berikas med produkter som inte ökar utsläppen av växthusgaser.
Det allmänna kan använda den offentliga upphandlingen som ett
draglok för omställningen till klimatvänliga alternativ och alla andra
aktörer kan ha nytta av att den offentliga sektorn banar väg och
utvecklar marknaden.127
För att underlätta denna utveckling föreslår Miljömålsberedningen
förändringar när det gäller den offentliga upphandlingen i mål, etappmål, lagstiftning, myndigheters uppdrag, statistiskt underlag samt
utbildning och kompetensutveckling.
13.24.1 En resultatindikator om klimatkrav till regeringens mål
för den offentliga upphandlingen
Förslag:
• att regeringen beslutar om ytterligare en resultatindikator för
resultatbedömningen av regeringens mål för den offentliga upphandlingen. Den nya resultatindikatorn ska vara andel upphandlingar med klimatkrav.
• att regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i
samarbete med Naturvårdsverket ta fram kriterier för vad som
ska räknas som klimatkrav i offentlig upphandling.
Målet för den statliga förvaltningspolitiken som riksdagen har beslutat är
en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och
effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.128

127

Danmarks regering tog i oktober 2020 fram en strategi för grön offentlig upphandling. Där
beskrivs att den offentliga sektorn ska fungera som en grön förändringsmotor och på så sätt
driva utvecklingen framåt för hela samhället. Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for
grønne offentlige indkøb, danska finansministeriet, oktober 2020.
128
Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.
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Utifrån det riksdagsbundna målet för den statliga förvaltningspolitiken
har regeringen preciserat målet för den offentliga upphandlingen:
Den offentliga upphandlingen ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara
konkurrensen på marknaden, samtidigt som innovativa lösningar främjas
samt miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas. 129

De resultatindikatorer som används vid resultatbedömningen är:
– andelen avbrutna upphandlingar,
– antal anbudsgivare per upphandling,
– andel överprövade upphandlingar, och
– andel överprövningar med helt eller delvis bifall i förvaltningsrätten.
I resultatbedömningen vägs även resultat in från exempelvis rapporter från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.130
De resultatindikatorer som används i dag visar om det finns en
fungerande konkurrens inom offentlig upphandling och om den
offentliga upphandlingen är effektiv i användningen av offentliga
medel. Resultatindikatorerna visar inte något om hur mycket arbete
man gör inom den offentliga upphandlingen för att minska utsläppen. De visar inte heller om detta arbete ökar eller minskar över tid.
Regeringen saknar underlag för styrning mot klimatmålen i dag. Det
syns inte om regeringen styr mot minskade utsläpp eller inte. Det
saknas även möjlighet att se om styrningen bidrar till att öka klimatpolitiska ramverkets genomslag i offentlig upphandling.
Klimatavtrycket från offentlig upphandling behöver synliggöras
inom alla sektorer och utgiftsområden. För att kunna minska utsläppen från offentlig upphandling är det viktigt att ha resultatindikatorer som visar något om klimatarbetet inom offentlig upphandling.
Miljömålsberedningen föreslår därför att regeringen beslutar om
ytterligare en resultatindikator vid resultatbedömningen av regeringens mål för den offentliga upphandlingen. Den nya resultatindikatorn ska vara andel upphandlingar med klimatkrav. På så sätt
kommer man att kunna följa utvecklingen av hur vanligt det är att
ställa klimatkrav i offentlig upphandling. Det ger ett bättre underlag
129
130

Prop. 2014/15:1 utgiftsområde. 2.
Prop. 2021/22:01, utgiftsområde 2.
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för bedömningar om vilka eventuella insatser och justeringar som
kan behövas i övrigt.
Som har beskrivits ovan når den offentliga upphandlingen alla
konsumtionskategorier och det behöver göras till vana att den som
upphandlar alltid ställer krav för att minska utsläppen. Att införa en
resultatindikator gör detta arbete synligt inom fler sektorer och
utgiftsområden än vad det är i dag.
Den föreslagna resultatindikatorn är ett sätt att belysa klimatarbete. Den visar dock inte när myndigheten av klimatskäl väljer att
upphandla en annan vara eller tjänst som påverkar utsläppen mindre
än den man först hade tänkt välja. Den visar inte heller hur stora
utsläppsminskningar klimatkraven i upphandlingarna ger. Liksom de
andra resultatindikatorerna till regeringens mål för offentlig upphandling visar den inte hela kvaliteten på själva upphandlingen utan
snarare ett tvärsnitt eller punktvis återgivning av en viss parameter.
Det kan också vara användbart i uppföljning av ett mål, särskilt över
tid.
Risker med förslaget är att den föreslagna indikatorn inte visar
klimatarbetet tillräckligt nyanserat eftersom den inte inbegriper
något annat än just andel upphandlingar med klimatkrav. Inget utesluter dock att man fortsätter att utveckla dessa indikatorer.
En annan risk är att statistiken kan få dålig kvalitet om svarsfrekvensen blir låg. Denna risk bedöms vara medelhög men effekterna av risken är milda. Statistiken kan utvecklas och bli bättre och
det är naturligt med en viss startsträcka innan nya förslag fungerar
perfekt.
Begreppet klimatkrav kan betyda olika saker. För att få en enhetlig tillämpning anser Miljömålsberedningen att det behövs kriterier
som slår fast vad klimatkrav innebär inom offentlig upphandling.
Det finns risk för gränsdragningsproblem om alla upphandlande myndigheter och enheter själva ska stå för bedömningarna utan enhetlig
tillämpning. Därför ska regeringen ge Upphandlingsmyndigheten i
uppdrag att i samarbete med Naturvårdsverket ta fram kriterier för
vad som ska räknas som klimatkrav i resultatbedömningen av regeringens mål för den offentliga upphandlingen.
Om förslaget om en resultatindikator inte lämnas kommer det
inte att hända något. Informationen kommer inte att samlas in frivilligt och regeringen kommer även fortsättningsvis att sakna underlag för hur vanligt det är att ta klimathänsyn i offentliga upphand-
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lingar. Information som eventuellt ändå kan samlas in kommer inte
att vara representativ.
13.24.2 Ett etappmål för utsläpp från offentlig upphandling
Förslag:
• att riksdagen beslutar om ett etappmål för utsläpp från offentlig upphandling av varor och tjänster. Målet innebär att utsläppen från offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska
snabbare än utsläppen från samhället i övrigt.
• att när upphandlande myndigheter och enheter, eller organisationer såsom SKR, vill ta fram egna mål ska relevanta myndigheter vara behjälpliga.
Miljömålsberedningen bedömer att det behövs ett särskilt etappmål
inom miljömålssystemet för den offentliga upphandlingen. Målet
behöver särskilja den offentliga upphandlingen för att den på ett
bättre sätt än i dag ska kunna bidra till att nå miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan. Utan tydliga mål och förutsebarhet ökar
inte takten i omställningen tillräckligt snabbt.
Miljömålsberedningen bedömer att etappmålet, förutom att bidra
till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, bidrar till
måluppfyllelsen av God bebyggd miljö. Etappmålet kan även ha
positiv effekt på måluppfyllelsen av Frisk luft och är av relevans för
flera strecksatser i Generationsmålet, främst de delar som berör kretslopp, god hushållning, förnybar energi och konsumtionsmönster.
Den offentliga upphandlingen har större möjligheter än andra
sektorer att snabbt nå fram till minskade utsläpp. Därför behöver
offentlig sektor gå före och bana väg för andra aktörer som har sämre
möjligheter och ekonomiskt utrymme att täcka upp eventuellt högre
kostnader. Det kan den offentliga sektorn göra genom att välja alternativ som är bättre för klimatet trots att de ibland är dyrare på kort
sikt. Det har också förutsättningar att skapa marknader och främja
innovationsutvecklingen. Dessutom kan den offentliga sektorn göra
stor skillnad för klimatet genom minskningar av en stor andel av de
konsumtionsbaserade utsläppen.
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Det handlar här inte enbart om att ställa klimatkrav i de offentliga
upphandlingarna utan även om att välja att köpa in varor och tjänster
som från början påverkar klimatet mindre eller inte alls. Det kan t.ex.
gälla att offentligt anställda i högre utsträckning ska resa med tåg.
Det kan också röra sig om att vissa varor ska användas under längre
tid så att upphandlingarna behöver genomföras mer sällan.
Sådana avvägningar får också betydelse för utsläppen från offentlig upphandling men kommer kanske inte att kunna mätas genom
resultatindikatorn andel upphandlingar med klimatkrav. Genom ett
etappmål för offentlig upphandling att minska utsläppen från de varor
och tjänster som den offentliga sektorn upphandlar snabbare än
utsläppen från samhället i övrigt kommer alla insatser och val av
inköp att ha betydelse, både för måluppfyllelsen och för att faktiskt
minska utsläppen av växthusgaser.
Alla upphandlande myndigheter och enheter samt alla som handlar med det offentliga förväntas förändra sitt beteende med anledning av förslaget och även redovisa sina resultat till regeringen. Även
leverantörskedjan kommer i ett livscykelperspektiv att påverkas.
Dessutom kommer målet att följas upp i klimathandlingsplan och av
Klimatpolitiska rådet.
Både offentliga aktörer och näringslivets företrädare har framfört
önskemål om att det offentliga ska gå före och staka ut den väg som
behöver följas. Ett nytt etappmål för den offentliga upphandlingen
är ett sätt att visa vägen.
Det finns även risk för ökade kostnader när de upphandlande
myndigheterna och enheterna behöver ta mer hänsyn till klimatet för
att bidra till att nå målet. I vissa avseenden kommer kostnaderna att
öka. I andra avseenden kommer kostnaderna att minska. Ny teknik
och investeringar kostar pengar samtidigt som effektivisering och ny
teknik även kan leda till sänkta kostnader.
För de upphandlande myndigheter och enheter, eller organisationer
såsom SKR, som själva önskar ta fram egna mål för exakta utsläppsminskningar är det viktigt att relevanta myndigheter som till exempel
Upphandlingsmyndigheten, SCB och Statens inköpscentral är behjälpliga med stöd och underlag. Miljömålsberedningens förslag om
utvecklad statistik och miljöspendanalys kommer att bidra till att
förbättra det tillgängliga underlaget.
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13.24.3 Klimatkrav i upphandlingslagstiftningen
Förslag:
• att det i lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling av
koncessioner förs in nya paragrafer som gör det obligatoriskt
för alla upphandlande myndigheter och enheter att beakta de
nationella klimatmålen i sin offentliga upphandling.
I en omställning som behöver omfatta samtliga offentliga aktörer är
det viktigt att upphandlingsreglerna står i proportion till de förändringar som krävs för att minska växthusgasutsläppen. Såsom lagstiftningen är utformad i dag har det varit ganska enkelt att låta bli
att ställa klimatkrav. Många upphandlande myndigheter och enheter
har ställt klimatkrav ändå och här finns en medvetenhet i samhället
som i många fall ligger före lagstiftningen.
För att inkludera alla aktörer i omställningen och minska växthusgasutsläppen så mycket som möjligt anser Miljömålsberedningen
ändå att det behövs klimatkrav i upphandlingslagstiftningen för att
skärpa regleringen i jämförelse med hur den fungerar i dag.
I detta avseende kan det offentliga gå före och genom sina upphandlingar och sitt kravställande ha en styrande inverkan på marknaden så att företag som vill sälja varor och tjänster till den offentliga
sektorn snabbt ställer om och minskar sina utsläpp så mycket som
möjligt. Denna omställning kommer i förlängningen att gynna hela
samhället när privata aktörer kan följa det offentliga i sina inköp och
upphandlingar och ta del av ett utbud som är bättre för klimatet.
Enligt Miljömålsberedningens uppfattning är det rimligt att det offentliga tar en större initial risk och kostnad för att driva marknaden i en
riktning som är bättre för klimatet.
Den bestämmelse som finns i dag i LOU, LUF och LUK som
reglerar miljöhänsyn är av generell karaktär och signalerar inte att
klimatet är en fråga som är avgörande för människors framtid. Bestämmelsen i 4 kap. 3 § LOU lyder:
En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.
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Formuleringen ger myndigheter möjlighet att ta stor hänsyn till
klimatet och andra hållbarhetsaspekter men det är samtidigt lätt att
undvika något som man bara bör göra om upphandlingens art motiverar det. Här finns utrymme för tolkning som kan leda till att man
låter bli att ställa klimatkrav som hade kunnat ställas om formuleringen var skarpare.
Enligt Miljömålsberedningens mening räcker det inte att ge möjlighet att göra goda klimatval. Så länge alternativen kostar mindre på
kort sikt räcker det inte för att de som upphandlar ska göra de val
som behövs för att minska utsläppen. Omställningen behöver gå
fortare än vad den har gjort hittills.
Att ge möjlighet att göra goda klimatval kan i praktiken innebära
att lagstiftaren skjuter ansvaret längre ut i beslutskedjan. Det kan bli
den tjänsteman som ansvarar för upphandlingen som måste övertyga
verksamheten om att klimathänsyn ska väga tyngre än kortsiktig
kostnad. Eller så kan det vara en miljöstrateg som måste övertyga en
upphandlare som i sin tur måste övertyga verksamheten.
Miljömålsberedningen erfar att det finns önskemål från de som
arbetar med offentlig upphandling på myndigheter, regioner och
kommuner om att lagstiftaren ska ta det ansvar som krävs för att
snabbare minska utsläppen från offentlig upphandling.
Förslaget omfattar upphandling som är direktivstyrd och upphandling på det icke-direktivstyrda området, med undantag av direktupphandlingar.
Att särskilja klimatmålen från övriga miljöfrågor genom en egen
skrivning i författningstexten ger klimatet en mer betydelsefull roll
än miljön i övrigt när det gäller offentlig upphandling. Med hänsyn
till den situation som råder för klimatet, IPCC:s senaste rapport och
det uppdrag Miljömålsberedningen har fått att se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling får det
anses prioriterat att i detta sammanhang lyfta klimatfrågan och föreslå att det ska vara obligatoriskt för upphandlande myndigheter och
enheter att beakta klimatmålen i sin offentliga upphandling.
En risk med förslaget kan bli bristande efterlevnad eftersom lagkravet att beakta klimatmålen fortfarande inte är så skarpt. Formuleringen anger ambition och viljeinriktning från lagstiftaren men den
medför ingen sanktion eller tillsyn. Konkurrensverkets tillsynsansvar
för offentlig upphandling har hittills inte bedömts aktuellt i miljösammanhang. En skyldighet att beakta klimatmålen utan att behöva
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göra mer än så kommer inte heller att aktivera något tillsynsansvar för
Konkurrensverket. Miljömålsberedningen föreslår därför senare i detta
kapitel att tillsynen ska utvecklas. Förslaget om klimatkrav i upphandlingslagstiftningen är en viljeinriktning och ett sätt att styra upphandlande myndigheter och enheter utan att tvinga. Det finns skäl för att
låta varje upphandlande myndighet och enhet bedöma hur stor klimathänsyn som ska tas i varje enskilt fall. Förslaget om lagändringar är
också en del av en större helhet med förslag som alla är menade att
styra upphandlande myndigheter och enheter utan att frånta dem
möjligheterna till bedömningar av vad som är bäst i varje enskilt fall.
En annan risk är att det på grund av kompetensunderskott inte
tas den hänsyn till klimatmålen som förslaget är avsett att medföra.
När det gäller kompetenshöjning föreslår Miljömålsberedningen senare
i detta kapitel en ny programutbildning för offentliga upphandlare.
Utbildningen ska innehålla delar om klimat och hur man kan arbeta
med att minska utsläppen i den offentliga upphandlingen.
Förslaget innebär en ökad tydlighet i jämförelse med det förslag
som lämnades av Finansdepartementet i oktober 2021.131 Enligt
Finansdepartementets förslag ska en upphandlande myndighet eller
enhet beakta klimatet vid offentlig upphandling. Miljömålsberedningen
föreslår att upphandlande myndigheter och enheter ska beakta klimatmålen i sin offentliga upphandling. Det specificerar tydligare vad
som avses med skyldigheten att beakta klimatet.
13.24.4 Klimatkrav i myndigheters instruktioner
Förslag:
• att instruktionerna för alla statliga myndigheter som genomför offentliga upphandlingar ska innehålla krav när det gäller
klimatarbetet så att utsläppsminskningar får betydelse vid avvägningar i offentliga upphandlingar och klimatfrågor blir en
del i alla myndigheters upphandlingar. Regeringen ska därför
föra in följande regel i myndigheternas instruktioner under en
ny rubrik Offentlig upphandling:
§ Myndigheten ska arbeta i sin offentliga upphandling för att minska
utsläppen av växthusgaser.
131

Ds 2021:31, En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling.

646

SOU 2022:15

Klimatpåverkan från offentlig konsumtion och upphandling

I upphandlingsfrågor kan verksamhetens behov för att fullfölja sitt
uppdrag ställas mot klimathänsyn vid avvägningar om hur man ska
arbeta och vilka krav som ska ställas. För att samhället ska klara omställningen och minska utsläppsnivåerna behöver alla aktörer när de
genomför sitt uppdrag ta mer hänsyn till klimatet än vad de har gjort
tidigare. För att få stöd i det arbetet behöver kraven på klimathänsyn
vid offentlig upphandling föras in i myndigheternas instruktioner.
Instruktionerna är förordningar som gäller tills vidare. Det ger
myndigheterna förutsebarhet och vetskap om att förändringarna är
kontinuerliga och inte kommer att ändras hastigt.
Det har betydelse att ändra i instruktionerna även om man genomför förslagen om ändringar i LOU, LUF och LUK. Upphandlingslagarna tillämpas främst av de som arbetar med upphandling på myndigheterna. Genom att ändra instruktionerna når förändringen myndigheternas ledning och verksamhet som ska använda det som upphandlas.
Flera aktörer har lyft behovet av detta till Miljömålsberedningen.
Det kan vara svårt för den enskilda upphandlaren att motivera ett mer
klimatsmart val när lagstiftningen inte är tvingande. En bestämmelse
i instruktionen är en tydlig signal till hela myndigheten att arbeta i
sin offentliga upphandling för att minska utsläppen av växthusgaser.
De myndigheter som orsakar störst utsläpp är det extra viktigt
att styra mot minskade utsläpp eftersom det kan göra stor skillnad.
Som stora upphandlare på marknaden kan de även påverka leverantörernas utbud och på så sätt åstadkomma ännu större effekter i
minskade utsläpp.
Samtidigt är det viktigt att alla myndigheter tar sin del av ansvaret.
Det kan vara lättare att ställa om för en mindre myndighet som inte
orsakar så stora utsläpp. Då ska den omställningen genomföras snarast
möjligt. Mindre myndigheter som är snabba i omställningen kan
fungera som modell för andra myndigheter och underlätta för dem
genom att bana väg.
Förslaget innebär ett sätt att både höja lägstanivån och även stärka
de myndigheter som redan ställer avancerade krav för att minska sina
utsläpp från offentlig upphandling.
Finansdepartementet har i oktober 2021 föreslagit att upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer om hur klimatet ska beaktas.132 Många av skälen för förslaget om riktlinjer är också
goda skäl för förslaget om klimatkrav i myndigheters instruktioner.
132

Ds 2021:31, En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling.
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Myndigheterna kommer att behöva ta ställning till hur utsläppsminskningar i den offentliga upphandlingen behöver konkretiseras
och kommuniceras på ett begripligt sätt inom organisationen så att
det blir tydligt för enskilda medarbetare vilka överväganden och
prioriteringar som behöver göras samt hur eventuella målkonflikter
bör hanteras.
Vidare kommer det att behöva klargöras hur ansvars- och rollfördelningen inom den upphandlande myndigheten eller enheten
ska se ut och hur ledningen kan engageras för att säkerställa tillräckliga ekonomiska och personella resurser.
Det kommer också att vara viktigt att ta ställning till hur den
upphandlande myndigheten eller enheten kan arbeta för en god och
löpande dialog med marknaden i syfte att beakta hur utsläppsminskningarna kan åstadkommas.
Förslaget om riktlinjer är bra för att det involverar de upphandlande myndigheterna och enheterna i att själva utforma hur de kan
genomföra sin omställning. Förslaget om instruktionsändringar sänder
dock en tydligare signal från regeringen om vad som ska uppnås med
klimatarbetet. Samtidigt kommer det att innebära att de upphandlande myndigheterna och enheterna behöver ta ställning till hur de
ska genomföra instruktionen. Det kan i många fall leda till att interna
riktlinjer också tas fram.
13.24.5 Klimatkrav i förordningen om statlig inköpssamordning
Förslag:
• att förordningen om statlig inköpssamordning ändras så att utsläppsminskningar blir en del av förordningens syfte och att det
ska finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal för varor och
tjänster som myndigheter upphandlar som har stor klimatpåverkan.
Syftet med förordningen om statlig inköpssamordning133 är att åstadkomma besparingar för staten. Samtidigt finns det möjlighet här att
utöka dess syfte och skärpa styrningen gentemot myndigheterna för
att åstadkomma utsläppsminskningar.
133

Förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning.
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Många statliga myndigheter har svårt att hinna göra de efterforskningar och utredningar som krävs för att kunna upphandla det alternativ som är bäst ur klimatsynpunkt. Förordningen om statlig inköpssamordning är ett verktyg som kan användas för just detta ändamål.
Genom att samordna inköpen finns det större möjligheter att minska
utsläppen.
Förslaget är avsett att stödja statliga myndigheter så att det blir
lättare för dem att minska utsläppen genom att avropa från ett ramavtal i dag för att själva upphandla i lika stor utsträckning. Dessutom
får även kommuner och regioner avropa från de ramavtal som gäller
it och telekom. Om dessa ramavtal är samordnade även när det gäller
klimatpåverkan kan de upphandlande myndigheterna och enheterna
åstadkomma ytterligare utsläppsminskningar.
Det finns fortfarande risk för att inte alla produkter och tjänster
kan täckas av ramavtal. Det finns också en risk för att ramavtalen
inte passar alla upphandlande enheter och myndigheter som behöver
använda dem. Detta är dock svårigheter även nu. Med den föreslagna
ändringen som vidgar förordningens omfattning bedöms möjligheterna
förbättras för att ta fram ramavtal för varor och tjänster som myndigheter upphandlar som har stor klimatpåverkan.
Miljömålsberedningen föreslår därför att regeringen ändrar förordningen, både i sitt syfte för att inkludera klimatintresse och utsläppsminskningar och i andra paragrafen som reglerar att ramavtal
eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna
ska finnas.
13.24.6 Genomförandet av EU-förordningen om annonser
i upphandlingar
Bedömning:
• Miljömålsberedningen bedömer att Sverige behöver ta tillvara
möjligheterna till strategisk upphandling av klimatskäl i EUförordningen om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling
(”eForms”).134
134

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 av den 23 september 2019 om
fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (”eForms”).
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Sverige ska inom kort genomföra en ny EU-förordning om hur
annonser i upphandlingar ska genomföras (”eForms”). Enligt denna
förordning finns det möjlighet (i vissa fall en skyldighet) att i annonsen lämna information om krav och villkor som gäller strategisk upphandling.
Miljömålsberedningen bedömer att Sverige behöver ta tillvara möjligheterna till strategisk upphandling i genomförandet av förordningen så att upphandlande myndigheter och enheter når så långt
som möjligt i utsläppsminskningarna med hjälp av detta verktyg.
13.24.7 Regeringsuppdrag för att utveckla miljöspendanalysen
Förslag:
• att regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att
vidareutveckla miljöspendanalysen i samarbete med SCB.
Miljöspendanalysen ska kunna användas för att följa upp det föreslagna etappmålet för utsläpp från offentlig upphandling. För att se
till att emissionsfaktorerna stämmer behövs det utveckling av miljöspendanalysen som är det verktyg som finns att använda för detta
ändamål. Upphandlingsmyndigheten behöver utveckla miljöspendanalysen tillsammans med SCB för att uppnå bättre samstämmighet
mellan myndigheterna och synkronisera synsätt och beräkningar i
möjligaste mån.
Utan en utvecklad miljöspendanalys kommer det att vara fortsatt
svårt att bedöma vilka åtgärder som är bäst att vidta för att nå ytterligare utsläppsminskningar. För att åstadkomma bästa möjliga resultat
behövs ett fullgott underlag. Att SCB och Upphandlingsmyndigheten tillsammans ser över hur detta underlag kan utvecklas ger
bättre förutsättningar för att ta fram jämförbar statistik över tid.
Med hjälp av ett rättvisande underlag genom en väl utvecklad
miljöspendanalys förbättras förutsättningarna för att nå utsläppsminskningar i snabbare takt.
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13.24.8 Regeringsuppdrag för att ta fram en förstudie om en
öppen och fritt tillgänglig generell LCA-databas
Förslag:
• att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att tillsammans
med relevanta myndigheter ta fram en förstudie för att beräkna kostnader för en databas för standardiserade livscykelanalyser och livscykelkostnader. I förstudien ska även redovisas vilken data som finns att tillgå för ändamålet och vilken
kvalitet den håller.
Standardiserade livscykelbaserade data är i dagsläget otillräckliga för
att förverkliga informationens potentiella styrande effekt. Därför
behöver arbetet med att utreda en öppen och fritt tillgänglig databas
för livscykelanalyser (LCA) och livscykelkostnader (LCC) för olika
material och standardiserade varor påskyndas.
Det är få som använder LCA-analyser. Om de används tidigt i
planeringen kan de medföra kostnadseffektiva utsläppsminskningar.
En LCC-kalkyl är ett bra verktyg för att identifiera den besparingspotential som finns i låga drift- och underhållskostnader. En
LCC-beräkning kan användas för att jämföra en konventionell vara
med ett miljöanpassat alternativ för att jämföra kostnaderna över tid.
För att inleda ett arbete med en sådan databas behöver det utredas
vilka effekter det kan tänkas ge, vilken information som finns att
tillgå och vad det kommer att kosta. Upphandlingsmyndigheten ska
därför få i uppdrag att ta fram en förstudie som visar detta.
Baserat på resultaten från förstudien kan regeringen därefter fortsätta arbetet med att utveckla LCA-databasen och göra den tillgänglig för upphandlande myndigheter och enheter.
13.24.9 Regeringsuppdrag till Konkurrensverket att utveckla
tillsynen av klimatkrav i offentlig upphandling
Förslag:
• att Konkurrensverket får i uppdrag att utveckla tillsynen av
klimatkrav i offentlig upphandling.
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Konkurrensverkets tillsynsansvar för offentlig upphandling har hittills inte bedömts aktuellt i miljösammanhang. En skyldighet att
beakta klimatmålen utan att behöva göra mer än så, enligt Miljömålsberedningens förslag ovan, kommer inte heller att aktivera något tillsynsansvar för Konkurrensverket.
Konkurrensverket kan i dag utöva tillsyn på om en organisation har
riktlinjer eller inte, och om organisationen har gjort överväganden
eller inte. De utövar inte någon tillsyn över klimatfrågan i sig i upphandling i dag. För att tillsynsansvaret ska aktualiseras behöver Konkurrensverket få i uppdrag att utveckla tillsynen när det gäller klimat.
Miljömålsberedningen finner därför att Konkurrensverket bör ges
i uppdrag att utveckla sin tillsyn när det gäller klimatkrav vid upphandling.
13.24.10

Programutbildning med klimatfokus för offentliga
upphandlare

Förslag:
• att Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller en programutbildning för offentliga upphandlare. I utbildningen ska det
ingå delar om klimat, utsläpp från offentlig konsumtion och
tillvägagångssätt för att minska utsläppen.
I Miljömålsberedningens arbete med offentlig upphandling och dess
påverkan på klimatet har det kommit fram ett behov av utbildning.
Många offentliga upphandlare saknar kunskaper om klimatpåverkande
utsläpp och vad som kan göras för att minska dem. De som arbetar
med upphandling kan i sin tur behöva utbilda och informera andra i
den verksamhet de arbetar. För att klara det behövs en utbildning i
grunden som lämpligen kan anordnas av Upphandlingsmyndigheten.
Upphandlingslagstiftningen är komplex och inte minst för små
kommuner är det av resursskäl en utmaning att arbeta strategiskt
med upphandlingsfrågor. Exempelvis har också mindre företag ofta
svårare att delta i upphandling bland annat på grund av komplexitet
och hur upphandlingarna formuleras. För att kunna möta Parisavtalets
mål är det viktigt att stärka kompetensen hos de upphandlande myndigheterna. I sammanhanget är det också viktigt att understryka att
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det krävs fortsatta insatser för att säkerställa att företag oavsett storlek har möjlighet att delta i upphandlingar.
Formen för programutbildningar kan variera. Inom den statliga
förvaltningen finns exempelvis Statens controllerutbildning som
anordnas av Ekonomistyrningsverket. Deltagarna har fem sammankomster under en längre period och går igenom olika utbildningsblock vid varje tillfälle.135 Enligt en sådan modell skulle utbildningen
för offentliga upphandlare kunna ha ett utbildningsblock om den
offentliga upphandlingens klimatpåverkan och vad som kan göras
för att bidra till att nå klimatmålen.
En fördel med en sådan utbildning kan utöver kunskaperna vara
att den är nätverksskapande. Deltagarna får möjlighet att knyta kontakter med offentliga upphandlare inom andra organisationer och
kunskap och erfarenheter kan utvecklas vidare. Detta är något som
efterfrågas av upphandlare inom både statliga myndigheter, regioner
och kommuner.
13.24.11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag:
• att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.
Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för upphandlingar
som har påbörjats för ikraftträdandet.
De föreslagna ändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt.
Upphandlande myndigheter och enheter behöver ges rimlig tid att
anpassa sig till de nya skyldigheter som följer av förslagen. Med hänsyn till det och den fortsatta beredningen föreslås författningsändringarna träda i kraft den 1 januari 2023.
Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för upphandlingar som
har påbörjats före ikraftträdandet.

135

Ekonomistyrningsverket, https://www.esv.se/utbildningar-ochseminarier/utbildningar/statens-controllerutbildning/, hämtat 2021-08-27.
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14.1

Bestämmelser om konsekvensberäkningar
och andra konsekvensbeskrivningar

14.1.1 Kommittéförordningens bestämmelser
om konsekvensberäkningar och andra
konsekvensbeskrivningar
Bestämmelser om konsekvensberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar finns i kommittéförordningen.1 Av bestämmelserna i
14 § framgår att om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna
eller intäkterna för staten, kommuner, regioner, företag eller andra
enskilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i
övrigt, ska dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller regioner, ska kommittén föreslå en finansiering.
Av bestämmelserna i 5 § framgår att om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, ska konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller när
ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar
av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de
integrationspolitiska målen.
Av bestämmelserna i 15 a § framgår att om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet.
Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på
1

Kommittéförordningen (1998:1474).
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innehållet i konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Slutligen framgår av bestämmelserna i 16 § att regeringen anger
närmare i utredningsuppdraget vilka konsekvensbeskrivningar som
ska finnas i ett betänkande.
14.1.2

Bestämmelser om konsekvensbeskrivningar
i Miljömålsberedningens direktiv 2020:110

Miljömålsberedningen ska särskilt analysera strategins fördelningspolitiska konsekvenser och konsekvenser för svensk konkurrenskraft, utrikeshandeln och jämställdhet.2
14.1.3

Bestämmelser om konsekvensbeskrivningar i förordningen
om konsekvensutredning vid regelgivning

I förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning finns bestämmelser om konsekvensbeskrivningar om konsekvensutredning
vid regelgivning.3
Som framgår ovan ska konsekvenserna i ett betänkande anges på
ett sätt som motsvarar kraven på innehållet i konsekvensutredningar
som finns i 6 och 7 §§.
Av bestämmelserna i 6 § framgår att en konsekvensutredning ska
innehålla följande:
1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå,
2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det
man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte
kommer till stånd,
3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,
4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på,
5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de
övervägda regleringsalternativen,
2
3

Dir. 2020:110, s. 2.
6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
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6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och
7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella
informationsinsatser.
Av bestämmelserna i 7 § framgår att om regleringen kan få effekter
av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga
eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen, utöver vad som
följer av 6 § och i den omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av följande:
1. antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen,
2. vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader,
3. vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan
behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen,
4. i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen,
5. hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen, och
6. om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning.
14.1.4

Vad är ett resultat och vad är en konsekvens?

I arbetet med konsekvensanalyser är det relevant att skilja på vad
som är det önskade resultatet av ett förslag, dvs. de prestationer,
effekter och måluppfyllelse som förslaget i ett betänkande är tänkt
att leda till, och vad som blir en konsekvens förslaget.
Konsekvenser av en lösning kan beskrivas som bieffekter av ett
förslag, det vill säga förändringar som påverkar olika aktörer och
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områden utöver prestationerna och effekterna, dvs. de önskade eller
avsedda resultaten som ett förslag ska leda till.
I den statliga ekonomistyrningen som är ett medel för politikens
förverkligande som består av mål- och resultatstyrning och finansiell
styrning definieras resultat4 som de prestationer som myndigheter
åstadkommer och de effekter som prestationerna leder till.
En prestation är en tjänst eller produkt som levereras av en myndighet och tas emot av en målgrupp utanför myndigheten. En effekt
är en förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd
eller prestation och som annars inte skulle ha inträffat. För att kunna
tala om en effekt av en åtgärd eller prestation måste det finnas ett
orsak-verkan-samband mellan åtgärden eller prestationen och det
förändrade tillståndet. I miljömålssystemet ska prestationerna och
effekterna leda till att målen, dvs. det önskade framtida tillståndet
som målen beskriver nås.
14.1.5

Vad är problemet?

En konsekvensanalys ska innehålla en beskrivning av problemet och
vad man vill uppnå. Det övergripande problemet som har varit
Miljömålsberedningens uppdrag att föreslå lösningar på och redovisa
i detta betänkande framgår av tilläggsdirektivet om en strategi för
minskad klimatpåverkan från konsumtion som regeringen beslutade
den 22 oktober 2020.5
Med regeringens problembeskrivning och det resultat som regeringen vill uppnå som utgångspunkt har Miljömålsberedningen fördjupat och vidgat problemanalysen i direktivet.
14.1.6

Motiveringar, bedömningar, överväganden och förslag

Om Miljömålsberedningens förslag inte genomförs försämras möjligheten att de konsumtionsbaserade utsläppen minskar och Generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan med
precisering ska kunna nås. Miljömålsberedningens motiveringar,
4

För resonemang om effekter i den statliga ekonomistyrningen se ESV 2011:9, ESV:s ordbok
om ekonomisk styrning i staten, ESV 2006:8, Effektutvärdering och ESV 2006:7, Måluppfyllelseanalys – Hur måluppfyllelse, effekter och effektivitet kan undersökas och rapporteras.
5
Dir. 2020:110.
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bedömningar, överväganden och förslag finns i avsnitten under rubriken Miljömålsberedningens överväganden och förslag i:
– Kapitel 5 Internationella aktörer och regelverk för att minska
klimatpåverkan från konsumtion.
– Kapitel 6 EU och EU:s arbete med att minska klimatpåverkan
från konsumtion.
– Kapitel 8 Statistik och indikatorer över konsumtionens klimatpåverkan.
– Kapitel 9 Statistik och indikatorer över klimatpåverkan och effekt
från export.
– Kapitel 10 Mål för minskad klimatpåverkan från konsumtion och
exportens klimatnytta.
– Kapitel 11 Klimatpåverkan från flyget.
– Kapitel 12 Klimatpåverkan från sjöfarten.
– Kapitel 13 Klimatpåverkan från offentlig konsumtion och upphandling.
14.1.7

En konsekvensanalys ska innehålla en beskrivning
av vilka alternativa lösningar som finns för det man
vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering
inte kommer till stånd

Miljömålsberedningens förslag handlar i stor utsträckning om att
effektivisera tillämpningen av de befintliga regelverken, styrmedlen
och åtgärderna i klimatarbetet vilket i sin tur har satt ramarna för
både möjliga och alternativa lösningar.
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Referensscenario och målsscenario
Syftet med en konsekvensanalys är att bedöma konsekvenserna av
de önskade effekterna av en föreslagen politik (t.ex. ett mål). För att
detta ska vara möjligt krävs det, vid sidan av en beskrivning av den
föreslagna politiken och övriga förutsättningar, även en redogörelse
för hur samhället och ekonomin kommer att utvecklas om den föreslagna politiken inte genomförs. Denna utveckling skildras i ett så
kallat referensscenario. Utvecklingen i referensscenariot jämförs
sedan i analysen med ett alternativt scenario baserat på de tekniska,
ekonomiska och/eller politiska antaganden som representerar den
förändring (t.ex. införandet av ett nytt styrmedel) som studeras.
Konsekvenserna av förändringen i fråga kan då beskrivas som skillnaden mellan referensscenariot och det alternativa scenariot.6
Hur referensscenariot ser ut spelar därför en avgörande roll för
utfallet. En annan central del i konsekvensbedömningen är de antaganden som görs för att konstruera alternativa scenarier. De möjliga tänkbara referensscenarierna för klimatpåverkan från konsumtion, flyg och
sjöfart beskrivs i avsnitt 4.4, 11.8.2 respektive 12.7.3.
Beräkningar enligt kvantitativa modeller såsom allmänjämviktsmodeller eller energisystemmodeller har inte gjorts då sådana modeller
i huvudsak fokuserar på Sveriges territoriella utsläpp. Modeller kan
hjälpa till att strukturera resonemang, härleda konsekvenser och
peka på en riktning och storleksordningar, som komplement till
övriga kvantitativa och kvalitativa analyser. Modellbaserade studier
är vanliga men de förenklar verkligheten på många sätt eftersom
verkligheten innehåller långt fler variabler som kan påverka utfallet
än vad som blir möjligt att hantera i en modell.

6

SOU 2016:47, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, delbetänkande av Miljömålsberedningen.
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Kostnadseffektivitet vs. samhällsekonomisk effektivitet
Analys av kostnadseffektivitet är en del i konsekvensutredningar
och utvärderingar av bland annat klimatpolitiken. Kostnadseffektivitet avser att ett mål ska uppnås till lägsta möjliga kostnad, eller
omvänt att åtgärder ska väljas som ger största möjliga effekt (utsläppsminskningar) per satsad krona. I det senare fallet finns således
inga krav på några särskilda volymer av utsläppsminskningar. Om ett
mål kan nås till en lägre kostnad blir det mer resurser över till andra
viktiga samhällsområden. Resultatet av en kostnadseffektivitetsanalys
beror mycket på vilka kostnader som omfattas och vilka systemgränser som sätts. En sådan analys begränsas dock av flera faktorer:
styrmedel interagerar med varandra och bidrar positivt eller negativt
till flera samhällsmål samtidigt, styrmedel kan ha effekter som är
fördröjda i tiden – vilket gör det svårt att urskilja ett visst styrmedels
effekt på ett enda mål – och det kan vara svårt att kvantifiera kostnader på ett korrekt sätt.
Samhällsekonomisk analys handlar om att värdera alla samhällseffekter som ett förslag ger upphov till samt att identifiera och väga
olika samhällsmål mot varandra i syfte att uppnå störst samhällsnytta. Det finns både direkta och indirekta effekter av klimatpolitiken som kan ha väsentlig betydelse för kostnaderna i förhållande
till de nyttor (eller andra kostnader) som uppstår. Indirekta effekter
på exempelvis folkhälsan, andra miljömål, Sveriges konkurrenskraft,
fördelningspolitiken m.m. kan därmed vara betydelsefulla och värda
att beakta, även om de i vissa fall kan vara svåra att kvantifiera.
För att analysera konsekvenser av förslag på klimatmål för klimatpåverkan från konsumtionen, flyget, sjöfarten och den offentliga
upphandlingen samt klimatnytta från export har fokus varit att på en
övergripande nivå analysera sammantagna kostnader och nyttor med
omställningen. I bedömningen ingår också att ta hänsyn till förslagens
genomförbarhet och interaktion med befintliga klimatmål.
Stora osäkerheter med att bedöma konsekvenser av långsiktiga
klimatmål
Att bedöma konsekvenser av klimatmål som sträcker sig fram till
2045 är förknippat med betydande osäkerheter. Det finns gott om
exempel på tidigare framtidsscenarier, både ekonomiska och inom
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till exempel energiområdet, som bara några år efter att de publicerats
inte längre uppfattats som relevanta. Det kan dels förklaras med att
tekniken inte alltid utvecklas linjärt utan kan utvecklas med genombrott som inte gått att förutse, dels med att beteenden och värderingar
kan utvecklas i riktningar som inte heller gått att förutse. Ytterligare
en orsak är att konsekvenserna av Miljömålsberedningens förslag till
klimatmål för klimatpåverkan från konsumtionen, flyget, sjöfarten
och den offentliga upphandlingen samt exportens klimatnytta är
starkt beroende av omständigheter i Sveriges omvärld, trots att
Sverige – som enskilt land och genom EU – har viss möjlighet att visa
ledarskap så att andra länder följer efter.
Hur konsekvenserna av Miljömålsberedningens förslag blir för
bl.a. det offentliga finanserna, företagens konkurrenskraft och hushållens ekonomi beror också i hög grad på politikens framtida utformning och anpassning, det vill säga hur åtgärder och styrmedel
inom klimatområdet kommer att preciseras och förändras i takt med
att samhället förändras. De gemensamma principer för genomförande
som tas fram i avsnitt 2.3 minskar risker för samhället och ökar möjligheter att fokusera på synergier med andra styrmedel och åtgärder.
Förslag på klimatmål för flyg och sjöfart har utformats med viss
inbyggd flexibilitet genom att inkludera flyg och sjöfart i de befintliga
territoriella klimatmålen. Detta görs bl.a. för att kunna ta hänsyn till
att utvecklingen av tekniken samt företagens och hushållens beteenden i olika sektorer är osäker. För konsumtionens klimatpåverkan och
exportens klimatnytta är vidare en del av statistiken behäftad med
vissa osäkerheter och sådana möjliga klimatmål skulle i större utsträckning vara beroende av omvärldens klimatomställning, vilket
också förklarar behovet av viss inbyggd flexibilitet i form av internationell klimatnytta, målbanor och kontrollstation.
Kostnader och nyttor som omfattas i den samhällsekonomiska
analysen
Den samhällsekonomiska nettonyttan för att nå ett visst mål kan i
princip beräknas med en kostnads-nyttoanalys där kostnader och
nyttor av flera olika effekter på kort eller lång sikt adderas med
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varandra.7 För att bedöma den samhällsekonomiska nyttan av Miljömålsberedningens förslag, har följande faktorer analyserats:
• kostnader, risker och möjligheter med omställningen,
• minskade hinder och marknadsmisslyckanden,
• minskade kostnader och risker från klimatförändringarna,
• synergier och konflikter med andra samhällsmål och miljömål.
Vissa försök har tidigare gjorts att göra en kostnadsnyttoanalys av
en klimatomställning, framför allt på global nivå,8 men dessa beräkningar var förknippade med många osäkra antaganden och förenklingar. Vissa kostnader och nyttor har kunnat kvantifieras för enskilda konsekvenser, men en heltäckande kostnadsnyttoanalys har
inte genomförts framför allt på grund av de stora osäkerheter som
finns i var och en av dessa fyra punkter.
Omställningskostnaderna beräknas vara små men osäkra
De samlade kostnaderna för att Sverige ska nå nettonoll territoriella
utsläpp senast 2045 uppskattades av Miljömålsberedningen 2016 vara
små: endast enstaka positiva eller negativa procentenheter av BNP.
Som understrukits ovan finns det dock betydande osäkerheter i
utvecklingen till 2045, begränsningar i modellernas omfattning samt
begränsningar i vilka slutsatser modeller kan ge. Antaganden om hur
koldioxidskattens intäkt används, t.ex. genom en grön skatteväxling,
bedömdes även ha stor betydelse för storleken på de samhällsekonomiska kostnaderna.9
Åtgärder och styrmedel som syftar till att minska konsumtionens
och exportens klimatpåverkan samt öka exportens klimatnytta kan
antingen öka eller sänka omställningskostnaderna beroende på genomförandet, dvs. de styrmedel som i praktiken införs. Efterfrågebaserade styrmedel kan dock fördyra omställningen i de fall de inte
är motiverade eller dåligt utformade. IPCC framhåller att efterfråge7

Köberle et al. 2021, The cost of mitigation revisited.
Se t.ex. Hänsel et al. 2020, Climate economics support for the UN climate targets;
Glanemann et al. 2020, Paris Climate Agreement passes the cost-benefit test.
9
Köberle et al. 2020, The cost of mitigation revisited.
9
SOU 2016:21, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige – delbetänkande av Miljömålsberedningen.
8
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baserade styrmedel som ökar energieffektiviteten eller begränsar
energibehovet är en avgörande möjliggörande faktor för att minska
omställningskostnaderna.10 Enligt Steininger et al. är styrmedel som
riktar sig mot efterfrågan underutnyttjade.11 Steininger et al. Argumenterar även för att parallella bokföringssystem (produktion,
konsumtion och export) kan möjliggöra en mer optimal kombination av klimatpolitiska styrmedel eftersom olika synsätt då följs upp
och styrmedel utvärderas på ett mer komplext och heltäckande sätt.
Särskilda omställningskostnader som förknippas med klimatmålen
för flyget, sjöfarten och den offentliga upphandlingen beskrivs i
avsnitt 14.8, 14.9 respektive 14.10.
De gemensamma utgångspunkterna för genomförande som beskrivs i avsnitt 2.3 samt långsiktiga mål minskar även riskerna med
omställningen. Genom att sätta in åtgärder tidigt minskar även
risken för en dyrare klimatpolitik i framtiden.
Det är viktigt med ett enhetligt och brett pris på koldioxid. Om
utsläppsintensiva produkter inte skulle omfattas av samma prissättning på koldioxid som övriga produkter, skulle det kunna leda till
rekyleffekter där åtgärder som minskar utsläppen och frigör ekonomiska resurser i stället läggs på utsläppsintensiva produkter. Det finns
även regionala skillnader.
Minskade hinder och marknadsmisslyckanden
Styrmedel som riktas till produktion kan i många fall vara mer effektiva och mer träffsäkra för att minska de globala utsläppen utan
rekyleffekt, snarare än styrmedel som riktas till efterfrågan. Styrmedel som påverkar efterfrågan av produkter och tjänster kan dock
vara ett viktigt komplement, s.k. second-best-lösning, för att undvika risker för koldioxidläckage och suboptimeringar i värdekedjor,
för att ta bort övriga hinder som inte kan nås i produktionsledet,
t.ex. risker för att investera i innovation med en osäker efterfrågan på
klimatsmarta produkter och tjänster eller beteendemässiga hinder hos
10

Rogelj et al. 2018, Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable
Development. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global
warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change,
sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte et al.], s. 149.
11
Steininger et al. 2016. Multiple carbon accounting to support just and effective climate
policies.
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konsumenter.12 Särskilda hinder och marknadsmisslyckan behöver
även undanröjas för att klimatmålen för flyget, sjöfarten och offentliga
upphandlingen ska kunna nås, se avsnitt 14.8, 14.9 respektive 14.10.
IPCC visar på att klimatkostnaderna är klart lägre med 1,5-graders
uppvärmning jämfört med 2-graders uppvärmning
IPCC:s utvärdering visar att de ekonomiska kostnaderna för samhället blir lägre om den genomsnittliga globala temperaturökningen
begränsas till 1,5 grader i stället för 2 grader.13 Enligt IPCC behövs
det därmed snabba, långtgående förändringar av aldrig tidigare skådat
slag i alla delar av samhället för att 1,5-gradersmålet ska kunna nås.14
Stora osäkerheter råder dock när det gäller klimatkänsligheten –
inklusive risken för tröskeleffekter, vilket innebär att försiktighetsprincipen bör gälla. Risken med att inte klara av klimatomställningen
och att behöva hantera klimatförändringarnas effekt anses av World
Economic Forum som den största risken för världsekonomin, medan
risken för att hantera extremväder anses vara världsekonomins andra
största risk.15
Konsekvenserna på samhällen och ekosystem är ojämnt fördelade
men syns i alla världsdelar och i haven.16 Även om Sverige förväntas
påverkas mindre än övriga länder, är Sverige redan i dagsläget i behov
av klimatanpassningsåtgärder och är utsatt både av direkta och indirekta effekter som ett förändrat klimat medför, se mer i kapitel 3.
Det finns stora osäkerheter om vilka skador och därmed vilka
skadekostnader klimatförändringarna orsakar och kommer att orsaka
i framtiden då dessa beror bl.a. på klimatkänsligheten, inklusive

12

Konsumentverket 2022, Konsumtion på villovägar – Hinder för väl fungerande konsumentmarknader och hållbar konsumtion.
13
IPCC, 2018, Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special
Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the
threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [MassonDelmotte et al.].
14
IPCC 2018, Ipcc press release – Summary for Policymakers of IPCC Special Report on
Global Warming of 1.5ºC approved by governments, 2018/24/PR.
15
World Economic Forum 2022, Global risk report 2022.
16
IPCC, 2014, Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts,Adaptation, and
Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field et al.].
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risker för självförstärkande effekter och tröskeleffekter,17 kopplingen mellan uppvärmningen och möjliga skador, anpassningsförmågan samt värdering av framtiden. Detta gör att klimatkostnaden
kan variera mellan tiotals kronor och tiotusentals kronor per ton
koldioxid, vilket framför allt förklaras av olika antaganden när det
gäller klimatkänsligheten (inklusive tröskeffekter), framtida utsläpp
och etiska frågor inkl. diskonteringsfaktorn.18 Vissa forskare avstår
dessutom helt från att försöka kvantifiera dessa kostnader och anser
snarare att försiktighetsprincipen ska gälla.19 ASEK rekommenderar
användandet av 7 000 kronor per ton koldioxid för värderingen av
koldioxidutsläpp inom transportsektorn.20
Fler synergier än konflikter med andra miljömål och andra
samhällsmål
Scenarier med en lägre energianvändning, låg materialanvändning
och låga utsläpp från livsmedelskonsumtion brukar enligt IPCC förknippas med flest synergier och lägst antal konflikter med FN:s
olika hållbarhetsmål.21 Nettoeffekten beror dock i stor utsträckning
på vilken politik som genomförs i praktiken samt förändringens takt
och storlek. Genom att främja synergier och minska konflikter mellan
minskade utsläpp och övriga samhällsmål minskar kostnaderna för en
bredare omställning mot hållbar utveckling. Även rapporten ”Better
Growth, Better Climate”, The New Climate Economy Report illustrerar fördelar med att klimatfrågan integreras i beslutsfattandet på
olika samhällsområden.22
17

Klimatkänsligheten anger hur den globala medeltemperaturen beräknas stiga vid en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt. Ju högre temperaturökning desto fler återkopplingar
förväntas träda in och desto större risk att temperaturen kan börja accelerera ohejdbart. Se
även Trafikverket 2020, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0 – Kapitel 12 Samhällsekonomisk kostnad för klimateffekter.
18
Isacs et al. 2016, Choosing a monetary value of greenhouse gases in assessment tools.
19
Weitzman 2012, A precautionary tale of uncertain tail flattening.
20
Trafikverket, Nyheter i ASEK 7.0,
https://www.trafikverket.se/contentassets/be2d668d0f644fc4b85714cf5af5fbad/nyheter-iasek-7.0.pdf, hämtat 2021-06-15.
21
IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special
Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the
threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [MassonDelmotte et al.];Creutzig et al. 2021, Demand-side solutions to climate change mitigation
consistent with high levels of well-being.
22
The Global commission on the economy and climate 2014, Better growth, better climate –
The New Climate Economy Report.
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Dessa sidoeffekter är ofta svåra att kvantifiera men kan vara
mycket betydelsefulla. Ett transporteffektivt och fossilfritt transportsystem kan till exempel leda till bättre stadsmiljö genom bl.a.
minskade partikelutsläpp, vars hälsoeffekter beräknas kräva 7 600 liv
varje år.23 Mer gång och cykel kan även minska risken för förtida död,
hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes.24 Det finns även möjliga positiva synergieffekter mellan en hälsosam kost och minskade utsläpp
från livsmedelskonsumtion, t.ex. när det gäller att minska risken för
övervikt25 och minska negativa effekter av en hög konsumtion av
rött kött och charkvaror.26
Genom att Sverige går före och tar utökat ansvar för de konsumtionsbaserade utsläppen samtidigt som Sveriges konkurrenskraft,
välfärd och annan miljöpåverkan förbättras, kan även Sveriges internationella trovärdighet öka och Sveriges möjligheter att bidra till att
påverka EU:s och internationell klimatpolitik öka. Genom att ta visst
ansvar för konsumtionsutsläppen, kan även Sverige inspirera andra
länder att följa efter. Dessa dynamiska effekter är svåra att förutse.
14.2.2

Konsekvenser för staten

Regeringens klimatarbete kommer enligt klimatlagen att omfatta
arbete för att nå de föreslagna klimatmålen för konsumtionen, flyget,
sjöfarten och den offentliga upphandlingen samt exportens klimatnytta. Det innebär att uppföljningen av regeringens arbete mot klimatmål för konsumtionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta
kommer att omfattas av regeringens klimathandlingsplan och klimatredovisning till riksdagen samt klimatpolitiska rådets granskning av
regeringens klimatpolitik. Regeringens arbete för att nå dessa klimatmål
ingår även i Naturvårdsverkets uppföljning av miljömålen. Förslaget
bedöms medföra visst behov av särskild finansiering för Statistiska
Centralbyrån SCB och Naturvårdsverket (se avsnitt 14.5 och 14.6)
men ingår inom ramen för Regeringskansliets och Klimatpolitiska
rådets verksamhet. Särskilda konsekvenser för staten när det gäller
23

IVL 2018, Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated
health impacts.
24
Trafikverket 2016, Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling.
25
Livsmedelsverket 2021, https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomarallergier-och-halsa/matvanor-sjukdom, hämtat 2021-09-28.
26
Livsmedelsverket, www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/rad-om-bramat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark, hämtad 20/12/2022; Springmann et al. 2017, Mitigation
potential and global health impacts from emissions pricing of food commodities.
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flyg, sjöfart och offentlig upphandling beskrivs i avsnitt 14.8, 14.9
respektive 14.10.
När det gäller offentlig upphandling kommer förslagen att få
konsekvenser för alla upphandlande myndigheter och enheter. I en
omställning där den offentliga sektorn ska gå före kommer den
offentliga sektorn att åtminstone inledningsvis behöva bära större
kostnadsansvar än tidigare. Det råder dock osäkerhet om hur stora
dessa kostnader kommer att bli. Omställningen har påbörjats och
det är svårt att förutse hur snabbt det kommer att gå. Ny teknik och
investeringar kostar pengar samtidigt som effektivisering och ny
teknik även kan leda till sänkta kostnader.
Mistra Carbon Exit beräknar att för att nå nettonollutsläpp inom
de sektorer som har svårast att minska sina utsläpp (t.ex. cement, stål,
plast, tung vägtrafik, sjöfart) kan det innebära stora investeringar för
näringslivet och en betydande prisökning för kunderna, men prisökningen för slutkunderna av t.ex. byggnader, personbilar, plastflaskor, lastbilleverans, sjöfartsfrakt och flygresor blir i många fall
knappt märkbara.27 Boston Consulting Group beräknar att när det
gäller textil, livsmedel och elektronik, kan en mängd efterfrågebaserade åtgärder som bidrar till material- och energihushållning,
minskat matsvinn eller virtuella möten, dessutom innebära ekonomiska besparingar.28
14.2.3

Konsekvenser för kommuner och regioner

Ett antal kommuner och regioner har efterfrågat ökad statlig styrning för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och/eller har
själva beslutat om konsumtionsbaserade klimatmål. Förslagen om
mål innebär att dessa kommuner och regioner kan få bättre förutsättningar att nå sina mål eller besluta om sådana mål.
För kommunerna och regionerna kan konsekvenserna av förslagen om offentlig upphandling inledningsvis medföra en större
kostnadsbörda men även här är det svårt att se hur stor förändringen
blir. När hela samhället och alla marknadsaktörer också ska ställa om
är det inte säkert att det som är bäst för klimatet behöver vara dyrare
27

Energy Transition Commission 2018, Mission Possible – Reaching net-zero carbon emissions
from harder-to-abate sectors by mid-century; Mistra Carbon Exit 2021, Accelerating the Climate
Transition – Key Messages from Mistra Carbon Exit.
28
World Economic Forum 2021, Net Zero Challenge: The supply chain opportunity.
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i varje enskilt fall. Dessa skillnader kommer även att minska över tid
även om det kan innebära ökade kostnader till en början. Kommuner
och regioner kommer också att ha kvar rätten att besluta hur kraven
ska ställas i upphandlingarna, efter att ha beaktat klimatmålen och
tagit den hänsyn som de själva bedömer är rimlig i förhållande till
exempelvis ekonomi och lokala förutsättningar.
Särskilda konsekvenser för kommuner och regioners upphandling redovisas i avsnitt 14.2.3.
14.2.4

Konsekvenser för företag och sysselsättning

Investeringar som gör det möjligt att nå nettonollutsläpp inom sektorer som har svårast att minska sina utsläpp (t.ex. cement, stål,
plast, tung vägtrafik, sjöfart, flyg) kan vara stora för näringslivet, se
figuren nedan. Riksdagen har beslutat om ett mål att Sveriges territoriella utsläpp ska vara nettonoll till 2045, dvs. att Sveriges näringsliv
ska minska sina egna utsläpp. Prisökningen för att näringslivet, den
offentliga sektorn och till slut hushållen ska köpa insatsvaror samt
slutliga produkter och tjänster utan utsläpp av växthusgaser, är dock
i många fall knappt märkbara, se även nästa avsnitt.29 Det innebär
dels att kostnaden och risker för att det svenska näringslivet ska kunna
minska sina territoriella utsläpp och erbjuda klimatsmarta affärsmodeller kommer att kunna minska när efterfrågan också ställer om
och driver på utvecklingen. Det innebär även att Sverige har möjlighet
att till en relativt liten kostnad för konsumenter och näringslivet
skapa värdekedjor i Sverige och utomlands, fram till konsumtion och
export, med låga utsläpp av växthusgaser. Detta förutsätter ett arbete
inom värdekedjorna för att investeringskostnaden inte ska kunna
överföras till slutkunden. Genom att Sveriges arbete med att minska
konsumtionsbaserade utsläpp breddas och fördjupas inom de nordiska
ländernas samverkan och inom EU kan även ett större genomslag och
en ökad samstämmighet åstadkommas.
När det gäller flyg är skillnaden i slutpriset för konsumenter
högre än för övriga produkter och tjänster på grund av att det finns
färre steg mellan producenten och konsumenten. Merkostnader i
29

Energy Transition Commission 2018, Mission Possible – Reaching net-zero carbon emissions
from harder-to-abate sectors by mid-century; Mistra Carbon Exit 2021, Accelerating the Climate
Transition – Key Messages from Mistra Carbon Exit; World Economic Forum 2021, Net Zero
Challenge: The supply chain opportunity.
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andra sektorer tenderar att ”spädas ut” i slutpriset bland andra kostnadskällor,30 se även kapitel 11.
Det räcker inte för företag att bli fossilfria inom sin verksamhet
för att kunna påstå att de når nettonollutsläpp enligt Science-Based
Target Initiatives Net-Zero-Standard, utan de måste även minska
sina utsläpp enligt scope 1–3 i linje med klimatvetenskapliga rön.
Genom att bättre förutsättningar ges för att stora företag ska kunna
mäta sina värdekedjeutsläpp (scope 1–3) och dela med sig information om produkternas klimatavtryck, kan värdekedjor med låga
utsläpp främjas och fler företag kan då besluta och nå vetenskapligt
baserade klimatmål.
Figur 14.1

Prisökning för olika produkter och tjänster från ett antal sektorer
som har svårast att minska sina utsläpp till nettonoll

Källa: Energy Transition Commission 2018, Mission Possible – Reaching net-zero carbon emissions
from harder-to-abate sectors by mid-century.
N.B.: I Sverige uppskattar Mistra Carbon Exit att prisökningen för fossilfritt stål och cement är cirka
30 procent respektive 70 procent.
Källa: Mistra Carbon Exit 2021, Accelerating the Climate Transition – Key Messages from Mistra Carbon Exit.

30

Energy Transition Commission 2018, Mission Possible – Reaching net-zero carbon emissions
from harder-to-abate sectors by mid-century – Sectoral focus aviation.
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Att ställa om Sveriges territoriella utsläpp till nettonoll senast 2045
innebär viss risk för koldioxidläckage. Konsumtionsbaserade styrmedel såsom gränsjusteringsmekanismer vid gränser (CBAM) kan
minska denna risk och ge ökade förutsättningar för ett globalt agerande. Dock kan andra effekter uppstå, till exempel genom att
Sveriges näringsliv och konsumenter driver upp priset för klimatsmarta produkter och tjänster, vilket leder till att mer klimatintensiva alternativ blir billigare och efterfrågas mer.
Företag kan få ökade omställningskostnader och en ökad administrativ kostnad till följd av de styrmedel som föreslås av Miljömålsberedningen och som kommer att behövas framöver. Små företag kan komma att behöva undantas i vissa fall. Dessa kostnader
behöver dock vägas mot de möjliga nyttor som näringslivet kan få
till följd av bl.a. ökad export av klimatsmart produktion och minskade risker i värdekedjor. Klimatpolitiken ska underlätta en övergång av näringslivet till mer cirkulära och energieffektiva produkter
och tjänster, vilket minskar omställningskostnaderna på vägen till
fossilfria affärsmodeller. Administrativa hinder och andra barriärer
som på ett onödigt sätt hindrar näringslivets egen förmåga att ställa
om behöver tas bort.
Fossila bränslen har historiskt bidragit till ett antal ekonomiska
kriser på grund av dess variationer i pris eller tillgång. Fossila bränslen
är även förknippade med geopolitiska risker i produktionsländerna.
Investeringar i fossila bränslen som ligger i svenska näringslivets
värdekedjor kan även löpa risk för att bli olönsamma i framtiden, s.k.
strandade tillgångar. Genom att Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp minskar kan energianvändningen i Sveriges värdekedjor bli
tryggare, vilket bidrar till att sänka ekonomiska och geopolitiska risker
för Sveriges näringsliv, finansmarknad och konsumenter. Genom att
Sveriges efterfrågan ställer om kan det bidra till minskad lönsamhet
för fossila investeringar, vilket till följd kan innebära att vissa fossila
investeringar kan bli strandade.
Det finns möjliga betydande konkurrenskraftsfördelar med att
ställa om sina värdekedjor till nettonollutsläpp, t.ex. när det gäller att
attrahera och behålla kvalificerad personal, åstadkomma högre tillväxt,
spara på kostnader, undvika regulatoriska risker, få tillgång till billigare
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kapital och skapa nya värden för kunderna. Det kan även leda till
högre aktieägaravkastning och en hållbar konkurrensfördel.31
Sveriges näringsliv skulle kunna gynnas av en sådan omställning till
klimatsmarta värdekedjor eftersom de svenskt producerade produkterna i snitt har lägre utsläpp än i omvärlden. Länder med sämre
möjligheter att ställa om skulle dock kunna missgynnas. Därför är det
fortsatt viktigt med ett arbete internationellt och inom EU som bidrar
till att hjälpa dessa länder att ställa om, se avsnitt 14.3 och 14.4.
De delar av ekonomin som är starkt beroende av fossila bränslen,
eller på annat sätt ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser, kommer att påverkas mer än de delar som inte är lika utsläppsintensiva.
Förslaget kommer därför sannolikt att medföra viss strukturomvandling inom vissa branscher beroende på de styrmedel som tillämpas och
de val som görs av konsumenter och näringslivet. Hur tekniken och
affärsmodeller kommer att utvecklas framöver kan ha stor betydelse
för strukturomvandlingens omfattning. En förutsättning för omställningen är även att energin används mer effektivt och att materialen
används mer cirkulärt, vilket i sig också kan innebära viss strukturomvandling.
För att möjliggöra investeringar i klimatsmart export behövs god
tillgång till konkurrenskraftig och fossilfri energi – inklusive el. Enligt
prognoser från Energimyndigheten och Svenska Kraftnät beräknas
t.ex. elbehovet kunna fördubblas till 2045, vilket innebär att en rad
hinder – inklusive tillståndsprocesser för elkoncessioner och elledningar samt tillgång till reglerbar kraft och efterfrågeflexibilitet –
behöver undanröjas. För att ny tillverkningsindustri såsom batterifabriker, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion eller datacenter
ska kunna bidra till ökad klimatnytta från export behöver ytterligare
hinder undanröjas, t.ex. när det gäller tillståndsprocesser och tillgång
till infrastruktur.
På kort sikt kan det uppstå positiva sysselsättningseffekter i vissa
branscher och på regionala marknader. På lång sikt är nettoeffekten
på sysselsättningen dock mindre trolig.
Ett mål för exportens klimatnytta kan synliggöra klimatomställningens betydelse för näringslivet och bidra till att företag bättre kan
bidra till att minska de globala utsläppen genom sin export.

31

World Economic Forum 2022, Winning the race to net-zero, the CEO guide to climate
advantage.
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Konsekvenser för andra enskilda

För att nå nettonollutsläpp inom de sektorer som har svårast att
minska sina utsläpp (t.ex. cement, stål, plast, tung vägtrafik, sjöfart)
kan det enligt Energy Transition Commission innebära stora investeringar för näringslivet och en betydande prisökning för kunderna
av dessa varor, men prisökningen för slutkunderna av t.ex. byggnader, personbilar, plastflaskor, lastbilleverans och sjöfartsfrakt i
många fall knappt märkbara.32 Boston Consulting Group har beräknat åt World Economic Forum att samma slutsats gäller för textil,
livsmedel och elektronik, se figur nedan. En mängd efterfrågebaserade
åtgärder som bidrar till material- och energihushållning, minskat matsvinn eller virtuella möten kan dessutom innebära ekonomiska besparingar.33 För flygbiljetter kan dock prisökningen vara märkbar
och innebära upp till 40 procents ökning för biljettpriset beroende
på det framtida priset på biojetbränslen, se avsnitt 14.8.1.
Figur 14.2

Kostnadsökning för slutkonsumenten när sektorer som
har svårast att minska sina utsläpp nårnettonollutsläpp

Källa: Energy Transition Commission 2018, Mission Possible – Reaching net-zero carbon emissions from
harder-to-abate sectors by mid-century.

32

Energy Transition Commission 2018, Mission Possible – Reaching net-zero carbon emissions
from harder-to-abate sectors by mid-century; Mistra Carbon Exit 2021, Accelerating the Climate
Transition – Key Messages from Mistra Carbon Exit.
33
World Economic Forum 2021, Net Zero Challenge: The supply chain opportunity.
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Kostnadsökning för slutkonsumenten när vissa sektorer minskar
sina utsläpp till nettonollutsläpp

Källa: World Economic Forum 2021, Net Zero Challenge: The supply chain opportunity.

Ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp synliggör klimatomställningens betydelse för människor och kan bidra till att hushållen bättre
kan bidra till att minska de globala utsläppen och leva ett klimatmässigt hållbart liv.
Som förklarats i avsnitt 14.2.1 kan åtgärder som minskar de konsumtionsbaserade utsläppen innebära fler sidonyttor än konflikter för
bl.a. människors hälsa. Dessa sidonyttor är dock svåra att beräkna.
Fördelningspolitik
De konsumtionsbaserade utsläppen är inte jämnt fördelade i termer
av t.ex. kön, region och inkomst. Hushållen med högst inkomst
släpper till exempel ut betydligt mer än hushållen med lägst inkomst,
framför allt på grund av vägtransporter och flygresor. De utsläppsintensiva aktiviteterna och hushållen med högst klimatavtryck kan
behöva minska sina utsläpp i högre omfattning än samhället i övrigt
för att kunna klara målen. Fördelningseffekter sett relativt till hushållens inkomst behöver analyseras för enskilda styrmedelsförslag.
14.2.6

Konsekvenser för klimatpåverkan

De flesta förslagen i detta betänkande handlar om att antingen föreslå att riksdagen ska besluta om ett mål eller att regeringen ska arbeta
inom EU och internationellt. Dessa förslag bedöms ha stor potential
att på sikt minska utsläppen men har ingen direkt verkande effekt.
Beslut om mål kan t.ex. leda till att regeringens arbete kan struk674
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tureras och effektiviseras samt att en dynamik kan skapas hos näringslivet, hushållen, kommuner, regioner och organisationer för att nå
dessa mål. Särskilda konsekvenser av enskilda förslag för offentlig upphandling redovisas i avsnitt 14.10.
14.2.7

Konsekvenser för övriga samhällsmål
och miljökvalitetsmål

Tillgänglighet
Sverige är ett stort och avlångt land, i utkanten av Europa, som är
beroende av relationer med omvärlden. En god tillgänglighet nationellt och internationellt har stor betydelse för Sveriges hushåll och
företag, för företagens konkurrenskraft, för ekonomisk utveckling
och för välfärden. Flyget har en roll att spela för att uppnå en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för hushåll och företag i hela landet, särskilt när det gäller det
långväga resandet. Det är även viktigt att den samlade politiken för
klimatomställningen inte leder till negativa effekter på en god tillgänglighet i hela landet, med hänsyn till både de transportpolitiska
och regionalpolitiska målen. Att minska de konsumtionsbaserade utsläppen kan antingen förbättra eller försämra tillgängligheten beroende på vilken klimatpolitik och möjliga kompensationsåtgärder som
genomförs. Det är därmed viktigt att beakta dessa risker i det praktiska genomförandet så att förbättrad tillgänglighet kan förenas med
minskad klimatpåverkan från konsumtion.
Livsmedelsstrategin
Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen
ökar, samtidigt som relevanta miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt
och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Styrmedel för minskad klimatpåverkan från konsumtion skulle kunna leda
till ökad produktion av svenskt producerade livsmedel då svenskt producerade livsmedel i snitt brukar ha lägre klimatavtryck än motsvarande utländska produkter. Det är också en av anledningarna till
att lantbruksbranschen förespråkar ett mål för konsumtionsbaserade
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utsläpp.34 Att minska utsläppen från livsmedelsbranschen skulle
kunna leda till en ökning av priset för livsmedel hos slutkonsumenter
med under 4 procent enligt Boston Consulting Group.35 Det är viktigt att livsmedelsbranschen jobbar samlat med minskade utsläpp
från hela värdekedjan för att möjliggöra en omställning som samtidigt minskar utsläppen från slutprodukter och tilldelar merkostnaden till samtliga aktörer i branschen.
Livsmedelsproduktionen är beroende av energi som insatsvara.
Den större delen av denna energi tillförs i form av diesel. Det finns
därmed ett starkt samband mellan fossil bränsleprisutveckling och
livsmedelspriser globalt. Sårbarheten mot varierande priser på fossila
bränslen och säkerhetsrisker kopplade till fossila bränslen i livsmedelskedjor minskar om livsmedelsbranschen ställer om till fossilfritt i sina värdekedjor. Detta sänker även konsumenternas sårbarhet
för ökade och varierande livsmedelspriser.
Energipolitiska mål
Energipolitikens syfte är att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Fokus i energipolitiken har historiskt
varit på den inhemska energianvändningen. En omställning mot
fossilfria värdekedjor kan göra Sveriges värdekedjor tryggare då risker
för variationer i priser på fossila bränslen och för de säkerhetspolitiska aspekter som är kopplade till fossila bränslen minskar. Detta
bidrar till att sänka ekonomiska risker för Sveriges näringsliv och
konsumenter.
Övriga risker kan dock tillkomma när det gäller t.ex. att tillhandahålla en god energileveranssäkerhet i andra länder i en omställning
till fossilfritt, varför detta måste följas upp. Fossilfri el är i dag
billigare än fossil el samtidigt som energieffektivisering och cirkulär
ekonomi kan åstadkommas i många fall till låg eller negativ kostnad.

34
35

LRF 2020, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Lantbruksbranschen.
World Economic Forum 2021, Net Zero Challenge: The supply chain opportunity.
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Export- och investeringsstrategi
En omställning mot minskade utsläpp från konsumtion och ökad
klimatnytta från export kan bidra till att möjliggöra investeringar i
näringslivet då merkostnaden för slutkonsumenter – i Sverige eller
utomlands –i många fall är liten. Genom att näringslivet ställer om till
värdekedjor med lägre utsläpp kan även exportens klimatpåverkan
minska, vilket kan bidra till ökad konkurrenskraft och ökad export,
i linje med regeringens export- och investeringsstrategi. Sveriges
näringsliv skulle även kunna skapa nya industrier inom t.ex. fossilfritt stål, batterier, plastreturraffinaderier, vätgas m.m. som skulle
kunna öka exportens klimatnytta ytterligare. Sveriges näringsliv har
även på sikt möjlighet att exportera produkter och tjänster som har
nettonegativa utsläpp och därmed åstadkomma extra klimatnytta.
Utrikeshandeln
Styrning mot minskade konsumtionsbaserade utsläpp behöver inte
betyda minskad handel med andra länder. Internationell handel kan
visserligen ha negativ klimatpåverkan i den mån den omfattar fysiska
varor som ska transporteras över längre avstånd, eller om produktion
förläggs till länder med högre utsläpp från sin produktion. Men
internationell handel kan också minska klimatpåverkan om den innebär att produkter kan tillverkas i länder som kan göra detta på ett
mindre klimatbelastande sätt. Till exempel har Sverige god tillgång
till fossilfri energi jämfört med många andra länder varför svensk
produktion och export av energiintensiva industriprodukter eller el
kan bidra till lägre globala växthusgasutsläpp än om motsvarande
produktion bedrivits på ett mer klimatbelastande sätt någon annanstans. Territoriella, konsumtionsbaserade och exportbaserade perspektiv är viktiga för att klimatpolitiken ska kunna utformas på ett
sätt som effektivt minskar de globala utsläppen. Viss handel med särskilt utsläpps- och resursintensiva produkter, t.ex. handel med fossila
bränslen, kan dock behöva minska, medan handel med klimatsmarta
produkter, tjänster och lösningar kan öka.
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Miljökvalitetsmål
Medan en politik för att nå klimatmålen kan bidra positivt till att nå
flera av de andra miljökvalitetsmålen, till exempel när det gäller Frisk
luft och God bebyggd miljö, kan det även finnas målkonflikter beroende på vilket sätt klimatomställningen genomförs. Det är viktigt att
säkerställa att omställningen inte genomförs på bekostnad av Generationsmålet samt miljökvalitetsmålen t.ex. Levande Skogar, Ett rikt
växt- och djurliv, Frisk Luft samt Levande sjöar och vattendrag. Det
är därför viktigt att beakta samtliga relevanta miljömål vid utformningen av klimatpoliska styrmedel och åtgärder.
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Eftersom ensamstående män i snitt har ett något större klimatavtryck
än ensamstående kvinnor, skulle åtgärder och styrmedel som syftar
till att minska Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp påverka män
mer än kvinnor. Liknande slutsats gäller för hushållen med högst inkomst och övriga socioekonomiska kategorier med större klimatavtryck. De hushållskategorier som köper mer av särskilt utsläppsintensiva konsumtionsprodukter kan komma att påverkas mer. Sett
relativt per inkomst kan dock påverkan på dessa socioekonomiska
kategorier bli annorlunda.
Principer för genomförande
De principer för genomförande som beskrivs i avsnitt 2.3 minskar
risker för negativ påverkan och ökar möjligheter till att främja
synergier.
Övriga samhällsmål
Inget förslag bedöms ha någon direkt betydelse för:
• den kommunala självstyrelsen,
• brottsligheten och det förebyggande arbetet,
• möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen
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Samtliga förslag bedöms överensstämma med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i EU.
14.2.8

Konsekvenser för de offentliga finanserna

Av bestämmelserna i 14 § i kommittéförordningen framgår att om
förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för
staten, kommuner, regioner, företag eller andra enskilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen
innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, ska dessa redovisas.
När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten,
kommuner eller regioner, ska kommittén föreslå en finansiering. Miljömålsberedningen har i förekommande fall gjort bedömningar av vilka
merkostnader förslagen kan medföra för olika aktörer.

14.3

Internationella aktörer och regelverk för
att minska klimatpåverkan från konsumtion
– förslagens konsekvenser

14.3.1

Förslag att Sverige ska stärka sitt arbete i relevanta
internationella sammanhang för att minska de globala
utsläppen i linje med 1,5-gradersmålet

Effekter av förslagen väntas bli att Sverige fortsätter att arbeta aktivt
i de internationella sammanhang som finns för att bidra till minskade
utsläpp och att nå Parisavtalets mål om 1,5-graders uppvärmning.
Om andra länders genomförandenivå är för låg eller långsam hindrar
det även Sverige från att nå sina klimatmål. Det finns också anledning att i detta sammanhang understryka att Sverige behöver fortsätta och accelerera detta arbete så att inte inriktningen ändras.
De aktörer som påverkas direkt är Regeringskansliet och de relevanta myndigheter som företräder Sverige i internationella sammanhang. De kommer att behöva fortsätta arbeta aktivt enligt Sveriges
ambitioner. Det bedöms inte att detta arbete kommer att kräva extra
resurser utöver pågående arbete.
När det gäller klimatbistånd bedöms givare och mottagare av
biståndet att kunna planera mer långsiktigt genom vetskapen att
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Sverige även fortsättningsvis ska bidra till klimatomställningen och
ambitionshöjning i andra länder genom bl.a. sitt klimatbistånd.
Här har näringslivet en betydelsefull roll genom de projekt och
möjligheter till handel som klimatbiståndet ger upphov till. Det
finns många exempel på hur svenska företag fungerat som en brygga
eller mellanhand vid åtgärder som startats med klimatbistånd eller
genom Energimyndighetens program för internationella klimatinsatser. Energimyndigheten har t.ex. finansierat projekt om biogas,
energieffektivare spisar, solenergi m.m. som har potential att minska
utsläppen av växthusgaser och samtidigt bidra till hållbar utveckling
och bättre hälsa.
Sverige har stora möjligheter att minska de globala utsläppen
genom att exportera klimatteknik, kunskaper m.m. Energimyndigheten har t.ex. beräknat att 420 svenska innovationer har potential
att bidra till att minska de globala utsläppen med cirka 1 gigaton
koldioxid vid implementation av innovationerna i världen. Sverige
var t.ex. år 2017 bland världens första länder att anta ett nettonollmål
och sedan dess har när 90 procent av världens länder antagit nettonollmål.36

14.4

EU och EU:s arbete för att minska klimatpåverkan
från konsumtion – förslagens konsekvenser

14.4.1

Förslag att Sverige ska stärka sitt arbete inom EU
för en klimatpolitik i linje med 1,5-gradersmålet

Förslagen om hur Sverige ska arbeta i EU bedöms ligga inom ramen
för ordinarie arbetsuppgifter och torde inte medföra några behov av
extra resurser. De aktörer som påverkas direkt är Regeringskansliet
och de relevanta myndigheter som företräder Sverige i EU. De kommer att behöva fortsätta arbeta aktivt enligt Sveriges ambitioner.
För företag, såväl stora som små, kommer förslagen om hur Sverige
ska arbeta i EU i förlängningen att innebära konkurrensfördelar för
de företag som är snabba i sin omställning. Miljömålsberedningen bedömer att många av dessa företag är svenska och att svenskt näringsliv
och export därmed kommer att gynnas av ett aktivt arbete av Sverige

36

https://climateactiontracker.org/global/cat-net-zero-target-evaluations, hämtat 2022-01-22.
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i EU. Detta gäller såväl inom EU:s handelspolitik som inom ekodesign, cirkularitet och skärpt kontroll.

14.5

Statistik och indikatorer över konsumtionens
klimatpåverkan – förslagens konsekvenser

14.5.1

Förslag att SCB får i uppgift att utveckla den officiella
statistiken över klimatpåverkan från konsumtion

Förslaget innebär utökade uppgifter för SCB. SCB:s behov av utökade resurser för denna uppgift bedöms motsvara driftskostnaden
för två årsarbetskrafter. År 2020 var SCB:s driftskostnad per årsarbetskraft 1 013 tusen kronor.37
14.5.2

Förslag att arbetet med scenarier och
effektbedömningar om konsumtionsbaserade
utsläpp behöver formaliseras

Förslaget innebär utökade uppgifter för Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets behov av utökade resurser för denna uppgift bedöms
motsvara driftskostnaden för en årsarbetskraft. År 2020 var Naturvårdsverkets driftskostnad per årsarbetskraft 1 158 tusen kronor.38
Förslaget kan även medföra vissa kostnader hos andra myndigheter
beroende på hur Naturvårdsverket väljer att genomföra uppgiften.

14.6

Statistik och indikatorer över klimatpåverkan
och klimateffekt från export – förslagens
konsekvenser

14.6.1

Förslag att SCB får i uppgift att ta fram och följa
upp statistik över klimatpåverkan från export

Förslaget innebär utökade uppgifter för SCB och Naturvårdsverket.
SCB:s behov av utökade resurser för denna uppgift bedöms motsvara
driftskostnaden för en årsarbetskraft. År 2020 var SCB:s driftkostnad
37
38

Statistiska centralbyråns årsredovisning för 2020, s. 65.
Naturvårdsverkets årsredovisning för 2020, s. 160.
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per årsarbetskraft 1 013 tusen kronor.39 Förslaget bedöms inte medföra behov av särskild finansiering för Naturvårdsverket.
14.6.2

Förslag att arbetet med scenarier och effektbedömningar
om exportens klimateffekt behöver formaliseras

Förslaget innebär utökade uppgifter för Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets behov av utökade resurser för denna uppgift bedöms
motsvara driftskostnaden för en årsarbetskraft. År 2020 var Naturvårdsverkets driftskostnad per årsarbetskraft 1 158 tusen kronor.40
Förslaget kan även medföra vissa kostnader hos andra myndigheter
beroende på hur Naturvårdsverket väljer att genomföra uppgiften.

14.7

Mål för minskad klimatpåverkan från konsumtion
och ökad klimatnytta från export – förslagens
konsekvenser

Konsekvenserna förslagen i detta kapitel redovisas i avsnitt 14.2.

14.8

Klimatpåverkan från flyget – förslagens
konsekvenser

14.8.1

Förslag att utsläpp från bunkring till internationellt
flyg ska inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella
klimatmål och koldioxidutsläpp från inrikes flyg ska
inkluderas i klimatmålet från inrikes transporter till
2030

Gap till målen
Utsläppen från inrikes flyg är små jämfört med utsläppen från andra
inrikes färdmedel. I Naturvårdsverkets referensscenario beräknas
utsläppen från inrikes transporter (exklusive inrikes flyg) kunna
minska med 62–67 procent till 2030 jämfört med 2010, vilket innebär att fler åtgärder behövs för att nå målet för inrikes transporter
(exklusive inrikes flyg). Dock ingår inte den snabba elektrifieringen
39
40

Statistiska centralbyråns årsredovisning för 2020, s. 65.
Naturvårdsverkets årsredovisning för 2020, s. 160.
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inom vägtransporterna sedan 2018 i detta referensscenario, vilket
beror på att Naturvårdsverkets utsläppsscenarier publiceras med viss
eftersläpning. Utsläpp från inrikes flyg beräknas minska med 29 procent 2030 jämfört med 2010 utan hänsyn tagen till covid-19-effekten
och reduktionsplikten samt med 48 procent med hänsyn till detta
tillsammans med kompletterande forskning, demonstration och marknadsintroduktion inom biojetbränslen. Det finns dock stora osäkerheter i denna beräkning framför allt när det gäller effekten av covid19-pandemin. Elflyg förväntas inte kunna bidra nämnvärt till att
minska de totala utsläppen från inrikes flyg till 2030, men vissa korta
flygsträckor med få passagerare – till exempel inom ramen för Trafikverkets upphandling av flygtrafik – skulle kunna elektrifieras till dess.
Det innebär att reduktionsplikten och dämpningen av flygtrafiken –
inklusive viss överflyttning till tåg – kan vara de främsta åtgärderna
för att minska utsläppen från inrikes flyg till 2030.
Att inkludera inrikes flyg i det befintliga klimatmålet för inrikes
transporter skulle innebära viss ambitionshöjning med cirka 0,11–
0,28 miljoner ton koldioxidekvivalenter, beroende på covid-19-effekten och reduktionsplikten, jämfört med dagens situation där inrikes
flyg inte ingår i målet. Miljömålsberedningens förslag om att EU ska
fasa ut den fria tilldelningen inom EU ETS kan däremot ha betydelse
för måluppfyllelsen. Att nå målet betyder inte alla transportslag ska
minska sina utsläpp till -70 procent, utan att de totala utsläppen för
inrikes transporter ska göra det. Det innebär därmed att målet skulle
kunna nås genom en ambitionshöjning i övriga transportslag.
Sveriges territoriella utsläpp beräknas kunna minska med 55–56 procent 2045 jämfört med 1990, vilket innebär att fler åtgärder behövs
för att nå nettonollutsläpp till 2045, varav minst 85 procent kommer
från utsläppsminskningar. Utsläpp från bunkring till utrikes flyg
beräknas öka med 44–140 procent 2045 jämfört 1990, beroende på
covid-19-effekten och reduktionsplikten fram till 2030 (samt kompletterande forskning, demonstration och marknadsintroduktion
inom biojetbränslen). Denna prognos innehåller dock stora osäkerheter framför allt när det gäller covid-19-effekten.
Visst ökat uttag av biobränslen är möjligt att åstadkomma på ett
hållbart sätt. EU-kommissionen har även föreslagit en kvotplikt för
biobränslen för flyget, vilket dels kan minska möjligheterna för
Sverige att importera biodrivmedel för flyget, dels kan öka produktionen av fossilfria flygbränslen inom EU och därmed underlätta
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flygsektorns omställning. Det behövs även fler åtgärder och styrmedel som syftar till exempel till en högre internalisering av utsläppen
inom flyget – t.ex. genom Fit For 55 –, att övriga sektorer frigör biomassaresurser genom snabbare elektrifiering och transporteffektivitet, att avancerade biodrivmedel och elektrobränslen främjas samt
att färdmedel med lägre utsläpp och högre energieffektivitet såsom
tåg främjas på lämpliga transportsträckor. Teoretiskt skulle reduktionspliktsnivåer till fossilfritt flyg till 2045 kunna leda till att det
långsiktiga målet om fossilfritt flyg till 2045 kan uppnås, men det
finns stora osäkerheter på lång sikt när det gäller tillgång till råvaror,
möjligheten att framställa fossilfria elektrobränslen samt efterfrågan
från andra sektorer och därmed kostnader för dessa bränslen. Fossilfritt Sverige bedömer att utrikes flyg och sjöfart kan bli fossilfria till
2045 utan ökad import vid ett ökat hållbart uttag av inhemska bioråvaror samt snabbare elektrifiering och energieffektivisering i övriga
sektorer.41
Beslut om mål kan leda till att regeringens arbete kan struktureras
och incitament skapas för att kunna nå dessa mål. EU-kommissionens förslag som innebär att det ska införas en energiskatt, att
EU ETS ska skärpas och att den fria tilldelningen ska fasas ut inkluderas är viktiga för möjligheten för flyget att minska sina utsläpp.
Konsekvenser för näringslivet och flygresenärer
För att nå målet behöver flygfotogen ersättas med fossilfritt flyg,
förnybart bränslen och andra alternativ.
Priset på fossilt flygbränsle ligger på cirka 7 kronor per liter och
priset på Sustainable Aviation Fuels (biojetbränslen men även på sikt
fossila elektrobränslen) kommer 2050 enligt EU-kommissionen att
kosta i snitt 2–4 gånger mer än fossil flygfotogen. Biojetutredningen42
beräknade att priset på biojetbränsle skulle vara lägre än vad EUkommissionen räknar med: 18 kronor per liter 2021, 14 kronor per
liter 2025 och 12 kronor per liter 2030. Priset för SAF var vid årsskiftet 2021/2022 cirka 22 kronor per liter. Beräkningarna nedan
görs baserat på ett spann i pris för SAF som varierar mellan 1 och
4 gånger priset för fossilt flygfotogen. I beräkningen nedan antas
41

Fossilfritt Sverige 2021, Strategi för fossilfri konkurrenskraft – Bioenergi och bioråvara i
industrins omställning.
42
SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen.
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ingen överflyttning från flyg till annat transportslag. Det antas även
att andra alternativ (elflyg, vätgasflyg m.m.) i snitt kommer att innebära liknande kostnadsökningar som SAF, vilket inte återspeglar
verkligheten.
Bränslekostnadernas andel av flygtransportkostnaderna varierar
mellan 17 procent och 25 procent43 och kan därmed i snitt approximeras till cirka 20 procent. Vid ett pris på fossilfritt flygbränsle som
varierar mellan 1 och 4 gånger priset på fossila bränslen och vid
antagandet att merkostnaden för fossilfritt flyg fullt ut vältras över
till konsumenter, innebär en övergång till fossilfritt flyg att priset på
flygbiljetter kommer att öka med 0–38 procent, se tabell nedan.
EU-kommissionen beräknar att priset på fossil flygfotogen kan
komma att fördubblas till 204044 jämfört med i dag dels på grund av
att priset på fossila bränslen förväntas öka, dels på grund av de
reformer som EU-kommissionen föreslår inom ramen för Fit For 55.
Dessa reformer inkluderar en snabbare minskning av utsläppstaket
inom EU ETS, en progressiv utfasning av den fria tilldelningen samt
en infasning av energiskatt på flygbränslen. Dessa förslag leder till
att det blir lönsamt att byta till flygbränslen som kostar mindre än
dubbelt så mycket som fossila bränslen samt att merkostnaden på en
flygbiljett endast ökar med upp till 29 procent i en situation där
fossilfria flygbränslen är 4 gånger dyrare än fossil flygfotogen.
Tabell 14.1

Genomsnittlig extra kostnad per flygbiljett för fossilfritt flyg,
beroende på den extra kostnaden som tillkommer för fossilfritt
flyg jämfört med fossilt flyg
gånger

Kvot mellan kostnad för
fossilfritt bränsle och
kostnad för fossilt bränsle
Utan Fit For 55
Med Fit For 55 som fördubblar ungefär priset på
fossila flygfotogen till 2040

x1
0%

x1,5
9%

x2
17 %

x3
29 %

x4
38 %

-25 %

-11 %

0%

17 %

29 %

Källa: Egna beräkningar. Extra kostnad per flygbiljett = (kvot -1) x 20 % / (1 + 20 % x (kvot -1)).

43
44

Eurocontrol 2019, Aviation Intelligence Unit – Think Paper #1 – June 2019.
COM (2021) 561 final, s. 74–75.
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Denna uppskattning ligger i linje med t.ex. Energy Transition Commission som beräknar att merkostnaden för fossilfritt flyg motsvarar
10–20 procent av ett flygbiljettpris för långreseflyg vid ett pris på
biojetbränsle som är 50–100 procent högre än fossil flygfotogen.45
Det ligger även i linje med EU-kommissionen som beräknar i sin konsekvensanalys till RefuelEU Aviation (som innebär en inblandning av
fossilfritt flygbränsle till 63 procent 2050, varav 28 procent elektrobränslen) att bränslekostnader skulle öka med cirka 33 procent 2050
vilket innebär en ökning på priset på flygbiljetter på cirka 8 procent.
Detta skulle även enligt EU-kommissionen leda till en minskning av
trafiken med cirka 5 procent och innebära ett investeringsbehov motsvarande upp till sju additionella SAF-anläggningar.46
Den procentuella ökningen på flygbiljettpriser blir lägre för tjänsteresor jämfört med privatresor (då tjänsteresor brukar vara dyrare) och
lägre för kort-, jämfört med långdistansflyg (då bränslekostnaders andel
av flygbiljetter brukar vara högre för långdistansflyg).
Skillnaden i slutpriset för en omställning av flygresor till fossilfritt är högre än för en omställning av övriga produkter och tjänster
på grund av att det är färre steg mellan producenten och konsumenten
och att merkostnader i andra sektorer tenderar att spädas ut i slutpriset bland andra kostnadskällor.
I snitt kommer förslagen inte att påverka hushållen eller de flesta
företagen i stor omfattning då kostnaden för flygresor utgör en liten
del av deras totala utgifter, men vissa flygintensiva verksamheter och
hushåll med ett stort behov av flygresor kan komma att påverkas
negativt.
Vid en priselasticitet som varierar mellan -0,1 och 1, beroende på
resenärs- och destinationskategori47 och ett prispåslag på 10–20 procent, kan detta innebära att mängden flygresor kan minska med cirka
10 procent, allt annat lika. Priselasticiteten är dock högre för privatresor och för inrikes resor än för tjänsteresor respektive utrikes
resor, vilket innebär att privatresor och inrikes resor kan komma att
påverkas mer. Denna effekt inkluderar dock inte effekten av att det
i stället skulle kunna uppfattas som mer attraktivt att flyga fossilfritt.

45

Energy Transitions Commission 2018, Mission Possible – Reaching net-zero carbon emissions
from harder-to-abate sectors by mid-century.
46
COM (2021) 561 final, s. 77–78.
47
Baserat på SOU 2019:11, Biojet för flyget, betänkande av Biojetutredningen, s. 266 och
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Flygskattens effekter 2006:2.
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För att flyget ska vara fossilfritt till 2045 behövs 3,5–14 TWh
beroende på flygvolymer, vilket kommer att innebära ett behov av
investeringar i Sverige och utomlands och nya arbetstillfällen i Sverige
i stället för i oljeproduktionsländer. Det innebär även att Sveriges
självförsörjningsgrad kan öka.
För att kunna underlätta omställningen och för att den svenska
flygnäringen ska kunna behålla sin konkurrenskraft gentemot omvärlden, behöver regeringen intensifiera sitt arbete med att stödja
forskning, innovation och marknadsintroduktion, för att erbjuda
alternativ där det behövs samt för att öka samordningen mot fossilfritt flyg på nordisk och EU-nivå så att produktionen av hållbart
fossilfritt bränsle och mer ekonomiskt gynnsamma förutsättningar
för fossilfria bränslen gentemot fossila bränslen kan skapas. För år
2045 bedömer Fossilfritt Sverige att det inhemska behovet kommer
att vara cirka 135 TWh vilket innebär att Sverige då inte längre väntas
vara beroende av import av bioråvaror för energiändamål. Detta
exkluderar dock inte import och export av vare sig råvaror eller produkter. I stället finns möjligheter att använda stora delar av det drivmedel som tankas i Sverige för utrikes transporter, till exempel flyg
och sjöfart.48
Genom att ge långsiktighet i klimatmålen kan viktiga investeringar
genomföras i Sverige och i EU. Sverige har särskilt goda möjligheter
att tillverka hållbara biobränslen från restprodukter från skogs- och
jordbruket samt fossilfri vätgas och elektrobränslen från förnybar el
och biogen koldioxid.
Möjligheterna för flygbolag att bunkra mer flygbränsle än nödvändigt för att undvika kostnadspåslag i ett visst land är begränsade,
förutom när det gäller korta flygresor. EU-kommissionens förslag
om att införa ett tankningstvång på 90 procent i samband med
revideringen av energiskattedirektivet är intressant för att begränsa
risken för koldioxidläckage. Visst koldioxidläckage kan dock uppstå
på grund av att passagerare från Sverige väljer att flyga från flygplatser i Danmark och Norge ifall olika regelverk skulle införas i
dessa länder. Ökat samarbete när det gäller ekonomiska och regulatoriska styrmedel med våra grannländer är därmed viktigt för att
kunna minska risken för koldioxidläckage och öka de svenska förslagens kostnadseffektivitet och internationella genomslag.
48

Fossilfritt Sverige 2021, Strategi för fossilfri konkurrenskraft – Bioenergi och bioråvara i
industrins omställning.
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Konsekvenser på andra samhälls- och miljömål
Effekterna av en ökad användning av bioråvara kräver närmare analys.
För att kunna minska risker på bl.a. miljökvalitetsmålen Levande
Skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Särskilt viktigt i det här avseendet är att uttaget av biomassa som behövs ska vara långsiktigt hållbart. Möjligheten att använda fossilfria elektrobränslen, påskynda
utvecklingen av elflyg och vätgasflyg samt energieffektivisera och
elektrifiera användningen av biobränslen i övriga sektorer vars möjligheter att ställa om är mer tillgängliga är viktiga. Fossilfritt Sverige
bedömer att inhemsk produktion av fossilfria bränslen ska kunna
tillfredsställa behoven för både inhemsk och utrikes trafik.49 Åtgärder kommer att behövas för att säkerställa att denna omställning kan
åstadkommas på ett sätt som är förenligt med samhälls- och miljömålen. Biojetbränslen har lägre sot- och NOx-utsläpp jämfört med
fossila bränslen vilket kan bidra till lägre lokala luftföroreningar
(miljökvalitetsmålet Frisk luft) nära flygplatser. Biojetbränslen kan
även ha lägre halter av svavelutsläpp och därmed bidra till minskad
försurning (miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning).
En omställning till elflyg kan minska buller i flygplatsernas närområde betydligt, vilket är positivt för folkhälsa och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

14.9

Klimatpåverkan från sjöfarten – förslagens
konsekvenser

14.9.1

Sverige ska ta sin del av ansvaret för utsläpp
från internationell sjöfart

Det kommer att behövas flera styrmedel och åtgärder för att kunna
uppnå det föreslagna målet. Det kommer också innebära att Sverige
har en högre klimatambition än EU och IMO just nu, men samma
ambition som Storbritannien som också har inkluderat bunkringen i
sitt klimatmål.
I ett referensscenario, framtaget av Naturvårdsverket, beräknas
utsläppen från bunkring till internationell sjöfart knappt minska. De
beräknas vara kvar på 6,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2045,
49

Fossilfritt Sverige 2021, Strategi för fossilfri konkurrenskraft – Bioenergi och bioråvara i
industrins omställning.
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vilket är en ökning med 158 procent jämfört med 1990. Det innebär
att flera åtgärder behövs från IMO, EU och Sverige för att internationell sjöfart ska bli fossilfri till 2045. Om ett reduktionssystem
motsvarande EUFuel Maritime införs på samtliga fartyg inom EU:s
sjöterritorium och/eller om EU-kommissionens alla förslag för sjöfarten implementeras och dess ambition att minska utsläppen med
88 procent uppnås skulle det kunna innebära att växthusgasutsläppen från bunkringen i Sverige till internationell sjöfart minskar
till cirka 2,5 miljoner ton till 2045, vilket motsvarar 1990 års utsläppsnivå. Om IMO:s klimatambition uppnås minskar växthusgasutsläppen till cirka 4,5 miljoner ton, vilket motsvarar en ökning
på 90 procent jämfört med 1990. Beräkningarna är gjorda på de
totala växthusgasutsläppen ifrån inrikes och utrikes bunkring och tar
inte hänsyn till att EU-kommissionens EUFuel Maritime förslag
enbart gäller för fartyg över 5000 i bruttodräktighet.
Forsknings- och investeringsstöd är viktiga för att möjliggöra
produktionen av fossilfria bränslen. Ökad internalisering av klimatkostnader och en reduktionsplikt ger långsiktiga förutsättningar för
investeringar i produktionen av hållbara biodrivmedel och fossilfria
elektrobränslen.
För regioner och kommuner med hamnar kan förslaget få indirekta konsekvenser genom investeringar i laddinfrastruktur samt
förnybara och fossilfria bränslen genomförs.
Om målet leder till fler styrmedel och åtgärder för sjöfarten kan
det innebära t.ex. ökade investeringar i fossilfri sjöfartsteknik och
högre efterfrågan på förnybara och fossilfria drivmedel för sjöfarten.
Det kan i sin tur leda till högre priser för sjöfartstransporterna. Detta
kan ha både negativ och positiv effekt på den svenska konkurrenskraften. Dels genom hög inblandning av biodrivmedel vilket kan göra
de svenska sjöfartsbränslena relativt dyra jämfört med omvärlden, dels
kan de ge svenska bränsleproducenter och –leverantörer konkurrensfördelar med ett tidigt utbud av sjöfartsbränsle som kan komma att få
en stor efterfrågan både internationellt och i Sverige.
Vid en högre inblandning av biobränsle från svenska sjöfartsbränsleleverantörer blir priset dyrare från dessa leverantörer och det
finns en risk för att redare kommer att tanka där bränslet är billigare.
Om priset på fossilfria sjöfartsbränslen blir 2–4 gånger dyrare
jämfört med fossilt bränsle kommer kostnaden för sjöfartsnäringen
att bli cirka 29–55 procent högre, se tabell nedan.
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Ungefär en fördubbling av sjöfartens bränslekostnad till 2050 kan
förväntas på grund av EU-kommissionens förslag Fit for 55 som b.la.
inkluderar FuelEU Maritime och att sjöfarten inkluderas i EU ETS.50
Om hänsyn tas till att fossila sjöfartsbränslen kan bli 50 procent
dyrare, innebär det att merkostnaden för sjöfartsnäringen för att
använda fossilfria sjöfartsbränslen blir upp till 50 procent i en situation där fossilfria sjöfartsbränslen är 4 gånger dyrare än fossila sjöfartsbränslen.
Tabell 14.2

Genomsnittlig extra kostnad för fossilfritt sjöfartsbränsle
(för fartyg över 5000 bruttodräktighet), beroende på den extra
kostnaden som tillkommer för fossilfritt sjöfartsbränsle jämfört
med fossilt sjöfartsbränsle
Gånger högre

Kvot mellan kostnad för
fossilfritt bränsle och
kostnad för fossilt bränsle.
Utan Fit For 55.
Med Fit For 55 som ökar
priset på fossila sjöfartsbränslen med nästan
50 procent vid ett pris
på Co2 på 100€/tonCO2.

x1
0%

x1,5
17 %

x2
29 %

x3
44 %

x4
55 %

-25 %

0%

17 %

38 %

50 %

Källa: Egna beräkningar.

EU-kommission har beräknat att FuelEU Maritime-förslaget kan
öka bränslekostnaden med cirka 30 procent och den totala kostnaden för redarna med cirka 17 procent 2050 jämfört med 2015,51
vilket ligger i linje med beräkningarna ovan.
En studie har uppskattat att kostnaden för en containerfraktresa
bli 110 procent dyrare om sjöfartssektorn är helt fossilfri 2050. I och
med att sjötransportkostnaden på en produkt ofta är en mindre andel
av produktpriset i butik, innebär det t.ex. att priset för ett par jeans
ökar med mindre en procent (cirka 3 kronor).52 Konsekvenserna för
konsumenter som konsumerar varor bedöms därmed vara små.

50

IVL 2021, Policy brief – Shipping in the EU ETS.
COM (2021) 562 final.
52
Energy Transition Commission 2018, Mission Possible – Reaching net-zero carbon emissions
from harder-to-abate sectors by mid-century.
51
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Uttaget av biomassa som används till sjöfartsbiobränslen ska respektera hållbarhetskriterierna som är beslutade i förnybartdirektivet.
Uppdraget till Naturvårdsverket att bedöma vilken utsläppsstatistik som kan användas för att följa upp målet bedöms kunna
göras inom ramen för Naturvårdsverkets nuvarande uppgifter och
resurser. Om utsläppsstatistiken skulle tas fram med hjälp av SMHI:s
AIS-modell53 uppskattar SMHI utvecklingskostnaden för modellen
till 350–500 tusen kronor.

14.10 Klimatpåverkan från offentlig konsumtion
och upphandling – förslagens konsekvenser
Förslaget om en resultatindikator om klimatkrav
till regeringens mål för den offentliga upphandlingen
En ytterligare indikator till regeringens mål för den offentliga upphandlingen innebär att sammanställningen som görs inför uppföljningen av målet kommer att behöva utökas. Det är tjänstemän på
Finansdepartementets enhet för offentlig upphandling som utför
sammanställningen. Denna sammanställning är redan en del av arbetsuppgifterna och den tillkommande indikatorn bedöms kunna utföras
inom ramen för befintliga uppgifter och ramar.
För de upphandlande myndigheter och enheter som ska rapportera andel upphandlingar med klimatkrav innebär den nya indikatorn
en tillkommande administrativ uppgift. Det handlar om att bedöma
huruvida upphandlingen innehåller klimatkrav eller inte och göra en
markering om det. Inledningsvis kommer det sammantaget att behövas extra tid och kompetens för sådana bedömningar. Eventuellt
behöver också Upphandlingsmyndigheten bistå med ökat stöd. Den
tillkommande uppgiften bedöms ändå kunna utföras inom befintliga
ramar för de upphandlande myndigheterna och enheterna.
Efter att Upphandlingsmyndigheten och Naturvårdsverket har
tagit fram kriterier för vad som ska räknas som klimatkrav i offentlig
upphandling bedöms den administrativa bördan vägas upp i förhållande till nyttan av att kunna synliggöra hur vanligt förekommande det är att ställa klimatkrav i den offentliga upphandlingen.
53

AIS (Automatic Identification System) är ett system där varje fartyg i realtid rapporterar sin
position och identitet, både till närliggande fartyg och till myndigheters övervakningssystem.

691

Samlad konsekvensutredning

SOU 2022:15

Förslaget om ett etappmål om utsläpp från offentlig upphandling
Effekter av förslaget kommer att vara att upphandlande myndigheter
och enheter i större utsträckning än i dag kommer att utforma sina
upphandlingar för att åstadkomma minskade utsläpp. Utsläppen
kommer på så sätt att minska och utsläppsminskningarna kommer
att gå snabbare inom den offentliga sektorn än vad de har gjort hittills. Ett beslutat mål kommer också innebära större tydlighet för
upphandlande myndigheter och enheter om vad de ska sträva mot
och vad de behöver göra.
Konsekvenser av förslaget kan komma att innebära ökade kostnader för de upphandlande myndigheterna och enheterna. I en omställning där den offentliga sektorn ska gå före kommer den offentliga
sektorn att åtminstone inledningsvis behöva bära större kostnadsansvar än tidigare. Det råder dock osäkerhet om hur stora dessa
kostnader kommer att bli. Omställningen har påbörjats och det är
svårt att förutse hur snabbt det kommer att gå.
Samtidigt som kostnaderna kan komma att öka för till exempel
investeringar i ny teknik och biodrivmedel kan kostnaderna även
minska genom effektiviseringar och ny teknik. Konsumtionsmönstren
kan komma att ändras. Cirkulära tjänster är ofta billigare på lång sikt.
Mistra Carbon Exit beräknar att för att nå nettonollutsläpp inom
de sektorer som har svårast att minska sina utsläpp (t.ex. cement, stål,
plast, tung vägtrafik, sjöfart) kan det innebära stora investeringar för
näringslivet och en betydande prisökning för kunderna, men prisökningen för slutkunderna av t.ex. byggnader, personbilar, plastflaskor, lastbilleverans, sjöfartsfrakt och flygresor i många fall knappt
märkbara.54 Boston Consulting Group beräknar att när det gäller
textil, livsmedel och elektronik, kan en mängd efterfrågebaserade
åtgärder som bidrar till material- och energihushållning, minskat
matsvinn eller virtuella möten, dessutom innebära ekonomiska besparingar.55
För kommunerna kan konsekvenserna också inledningsvis medföra en större kostnadsbörda men även här är det svårt att se hur stor
förändringen blir. När hela samhället och alla marknadsaktörer
också ska ställa om är det inte säkert att det som är bäst för klimatet
54

Energy Transition Commission 2018, Mission Possible – Reaching net-zero carbon emissions
from harder-to-abate sectors by mid-century; Mistra Carbon Exit 2021, Accelerating the Climate
Transition – Key Messages from Mistra Carbon Exit.
55
World Economic Forum 2021, Net Zero Challenge: The supply chain opportunity.
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behöver vara dyrare i varje enskilt fall. Dessa skillnader kommer även
att minska över tid även om det kan innebära ökade kostnader till en
början.
För företagen kommer förslagen att innebära ett ökat tryck att
ställa om för att kunna leverera varor och tjänster till offentlig sektor. Det kan medföra kostnader men även konkurrensfördelar för de
som snabbt anpassar sig. Det kommer att innebära nya avvägningar
och nya villkor men också nya affärsmöjligheter och incitament till
innovation.
Omställningen kommer att påverka alla aktörer inom den offentliga upphandlingen.
Förslaget om klimatkrav i upphandlingslagstiftningen
Upphandlande myndigheter och enheter kommer genom förslaget
att vara skyldiga att beakta klimatmålen i sin offentliga upphandling.
Det innebär i praktiken att det kommer att bli svårare att låta bli att
ta klimatmässig hänsyn eller ställa klimatkrav. Det innebär dock inte
någon skyldighet för upphandlande myndigheter eller enheter att
alltid prioritera klimatet framför t.ex. ett lågt pris.
Förslaget påverkar alla upphandlande myndigheter och enheter
samt alla som handlar med det offentliga. Även leverantörskedjan
kommer att påverkas i livscykelperspektiv, och ge följdeffekter hela
vägen.
Domstolar kan också komma att påverkas eftersom ändrade regler kan ge upphov till rättsprocesser innan det är klarlagt hur eventuell ny praxis kommer att se ut. Samtidigt skulle det fortfarande
vara svårt att driva frågan i domstol om klimatmålen har beaktats
eller inte eftersom den föreslagna regeländringen inte innebär någon
skyldighet att välja den leverantör som orsakar minst utsläpp. Miljömålsberedningen bedömer därför inte att förslaget innebär någon
märkbar skillnad för domstolarna.
Förslaget kommer att innebära ett visst mått av ökat arbete för
upphandlande myndigheter och enheter. Den nya skyldigheten att
beakta klimatmålen innebär att det ska göras fler klimatmässiga hänsynstaganden i olika led av processen. Det tar tid att arbeta fram. Ny
lagstiftning kan även medföra behov av utbildning. Det extra arbete
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som förslaget medför för upphandlande myndigheter och enheter
väger i sammanhanget mindre tungt än behovet av att nå klimatmålen.
Förslaget innebär en viss risk för högre kostnader för de upphandlande myndigheterna och enheterna. Ibland kommer priset för
att minska utsläppen att vara högre än vad det skulle vara att inte ta
sådan hänsyn. Samhället befinner sig nu i en omställningsfas. Det är
därför svårt att bedöma på totalen om kostnaderna kommer att öka
eller minska. Det kommer att vara olika för olika aktörer. De aktörer
som ställer om snabbt kommer sannolikt att tjäna på det. Vissa varor
kommer att bli dyrare men kanske kan bytas ut mot andra varor eller
tjänster som i stället sänker den totala kostnaden. De upphandlande
myndigheterna och enheterna kommer också att ha kvar rätten att
besluta hur kraven ska ställas i upphandlingarna, efter att ha beaktat
klimatmålen. Sammantaget är det osäkert vilka kostnader förslaget
medför.
Förslaget om klimatkrav i myndigheters instruktioner
Effekten av förslaget är framför allt att utsläppen från offentlig upphandling kommer att minska. En särskild paragraf i varje myndighets
instruktion ger en tydlig signal från regeringen att alla myndigheter
ska arbeta med att minska utsläppen i sin offentliga upphandling.
Alla myndigheter kommer då också att behöva göra en genomgripande analys av hur de ska kunna minska utsläppen baserad på
sina respektive verksamheter.
Instruktionsändringarna innebär ett nytt åliggande för upphandlande myndigheter. Att regeringen ser över styrningen av myndigheterna med nya instruktioner är dock inte anmärkningsvärt i sig.
För många myndigheter innebär det heller inte så stor skillnad i
praktiken eftersom det finns en utbredd medvetenhet om att utsläppen från offentlig upphandling behöver minska. För andra myndigheter som inte har kommit lika långt i sin omställning kommer
förslaget att få större konsekvenser för administration och arbetssätt
men också medföra större effekter i form av utsläppsminskningar.
Förslaget kan medföra en ökad administrativ börda genom behov
av nya rutiner och eventuella interna riktlinjer för statliga upphandlande myndigheter och enheter.
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Förslaget innebär en viss risk för högre kostnader för de upphandlande myndigheterna och enheterna. Ibland kommer priset för
att minska utsläppen att vara högre än vad det skulle vara att inte ta
sådan hänsyn. Samhället befinner sig nu i en omställningsfas. Det är
därför svårt att bedöma på totalen om kostnaderna kommer att öka
eller minska. Det kommer att vara olika för olika aktörer. De aktörer
som ställer om snabbt kommer sannolikt att tjäna på det. Vissa varor
kommer att bli dyrare men kanske kan bytas ut mot andra varor eller
tjänster som i stället sänker den totala kostnaden. De upphandlande
myndigheterna och enheterna kommer också att ha kvar rätten att
besluta hur kraven ska ställas i upphandlingarna. På så sätt behåller
de möjligheten att avgöra i fråga om kostnad för varje enskild upphandling.
Förslaget om klimatkrav i förordningen om statlig
inköpssamordning
Effekten av förslaget är att det ska finnas fler ramavtal som har samordnats för att åstadkomma utsläppsminskningar. Det väntas leda
till att framför allt statliga myndigheter men även regioner och kommuner får lättare att köpa in varor och tjänster som medför mindre
påverkan på klimatet än vad de annars skulle ha gjort. Det kan också
innebära att de upphandlande myndigheterna och enheterna sparar tid
och resurser genom att slippa göra egna upphandlingar utan i stället
kan avropa från ramavtal där påverkan på klimatet redan har vägts in.
Konsekvenser av förslaget är att Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet kan behöva ta fram fler ramavtal för att täcka in även
varor och tjänster som myndigheter upphandlar som har stor klimatpåverkan. Statens inköpscentral arbetar redan i nuläget aktivt med
miljö- och klimatkrav men kommer genom förslaget att behöva se
till att de nya kraven tillgodoses.
Statens inköpscentral finansieras genom avgifter som deras kunder
betalar för att använda ramavtalen som erbjuds. Ökade krav på
klimathänsyn kan innebära förändrade kostnader. Om kostnaderna
blir så höga att avgifterna måste höjas kan förslaget leda till att
kunderna till Statens inköpscentral inte använder ramavtalen för att
det blir för dyrt. Å andra sidan kommer de upphandlande myndigheterna och enheterna ändå att behöva anpassa sig till en eventuellt
förändrad kostnadsbild för att klimatmålen ska kunna nås. Att sam695
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ordna upphandlingen genom ramavtal bedöms totalt kunna hålla
kostnaderna lägre än vad de annars skulle ha varit. Därmed torde
kundunderlaget kunna bestå.
Det kan behöva rekryteras personal med kompetens att bedöma
klimatpåverkan. En sådan förändring kan behöva genomföras stegvis.
För de statliga myndigheter, regioner och kommuner som kan
använda ramavtalen väntas förslaget leda till kostnadsbesparingar.
Att upphandla är tids- och resurskrävande och genom tillgång till fler
ramavtal kan antalet egna, mindre upphandlingar förväntas minska.
Det ursprungliga syftet med förordningen om statlig inköpssamordning att åstadkomma kostnadsbesparingar kommer att kvarstå.
Samordnad upphandling genom ramavtal bedöms totalt kunna hålla
kostnaderna lägre än vad de annars skulle ha varit.
En större mängd ramavtal kan innebära konsekvenser för företag.
För de företag som är snabba i sin omställning kommer det att innebära konkurrensfördelar och möjligheter att skriva större ramavtal
i stället för att delta i mindre upphandlingar. För mindre företag som
inte har kapacitet att leverera i den omfattning som krävs för att
skriva ramavtal kan förslaget innebära att de får svårare att göra
affärer med den offentliga sektorn. Detta är å andra sidan ett problem för mindre företag redan och gäller inte enbart förslag i detta
avsnitt. Samtidigt är det fortfarande frivilligt för kommuner och
regioner att använda ramavtalen (för it och telekom). Även statliga
myndigheter kan låta bli att använda ramavtalen om de finner att en
annan form av avtal sammantaget är bättre.
Förslaget om ett regeringsuppdrag för att utveckla
miljöspendanalysen
Effekten av en bättre utvecklad miljöspendanalys är att det kommer
att ge statistiskt bättre underlag för att följa utsläppen från offentlig
upphandling.
Systemutveckling innebär även kostnader. Detta förslag bedöms
dock kunna rymmas inom Upphandlingsmyndighetens befintliga
ram och inte medföra behov av särskild finansiering.
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Förslaget om ett regeringsuppdrag för att ta fram en förstudie
om en öppen och fritt tillgänglig generell LCA-databas
Effekterna av förslaget väntas i förlängningen bli bättre tillgång till
information om livscykelanalyser och livscykelkostnader. För att
kunna göra jämförelser av kostnader är det bra att hela livscykeln är
inräknad eftersom det finns fler faktorer än inköpspris som har
betydelse. Ökad tillgång till sådant underlag väntas kunna ge fördel
till de produkter och tjänster som håller längre och därmed ger minskade utsläpp eftersom de behöver bytas ut mer sällan.
Konsekvenser av att bygga upp en databas är bland annat att det
krävs kostnader för att bygga upp, utveckla och uppdatera den så att
statistiken hålls aktuell. Förslaget om en inledande förstudie bedöms
dock kunna rymmas inom Upphandlingsmyndighetens befintliga
ram och inte medföra behov av särskild finansiering.
Förslaget om ett uppdrag till Konkurrensverket att utveckla
tillsynen av klimatkrav i offentlig upphandling
Effekter av förslaget väntas bli att upphandlande myndigheter och
enheter i större utsträckning än i dag tillämpar föreslagna regler om
klimatkrav i sin offentliga upphandling.
Konsekvenser av förslaget innebär att Konkurrensverket får en
ny uppgift och ett uppdrag att utföra. Eftersom det handlar om att
utveckla tillsyn, något som ligger nära Konkurrensverkets arbetsuppgifter redan i dag, bedöms uppdraget kunna hanteras inom Konkurrensverkets ram.
Förslaget om en programutbildning med klimatfokus
för offentliga upphandlare
Effekten av förslaget kommer att bli att det finns möjlighet för offentliga upphandlare att öka sin kompetens och sina kunskaper genom en
gemensam plattform för det. Ambitionen är att kunna erbjuda offentliga upphandlare ett paket med baskunskaper där avsnitt om klimat,
utsläpp från offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska
utsläppen är självklara delar av den kompetens som man behöver ha
för att arbeta med offentlig upphandling. Utbildningen kommer också
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att vara nätverksskapande och ge möjlighet till kontakter mellan upphandlande myndigheter och enheter.
Delar av utbildningen kan tillhandahållas digitalt. Det kan ge
effektivitetsvinster i tid och kostnadssänkningar. Samtidigt kan det
medföra sämre resultat när det gäller kontaktytor och nätverksskapande. Därför behöver utbildningen sannolikt vara en kombination av
digitala undervisningstillfällen och andra där man ses på samma plats.
Konsekvenser av förslaget är att det kommer att innebära vissa
kostnader. Miljömålsberedningen föreslår att utbildningen ska vara
anslagsfinansierad. Förslaget innebär utökade uppgifter för Upphandlingsmyndigheten. Kostnaden för att utveckla och starta upp
denna utbildning bedöms uppgå till 500 tkr under det första året.

698

15
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15.1

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling

4 kap.
3a§
I paragrafen regleras att en upphandlande myndighet ska beakta
klimatmålen i sin offentliga upphandling. Regeln lämnar därefter utrymme åt den upphandlande myndigheten att utforma villkoren för
att passa verksamheten. Med klimatmålen avses de nationella klimatmålen.
Att beakta klimatmålen innebär i sammanhanget att klimatmålens
betydelse ska vägas in när villkoren utformas men det är upp till den
upphandlande myndigheten att avgöra vilken tyngd de ska ges i avvägningen. Den upphandlande myndigheten behöver med andra ord
reflektera över klimatmålen i varje upphandling men om utsläpp av
växthusgaser inte har betydelse för det som upphandlas behöver specifika klimatkrav inte ställas.
Det finns olika sätt att beakta klimatmålen i den offentliga upphandlingen. Det kan vara att utvärdera anbudens effekter för utsläppen av växthusgaser. Det kan också vara till exempel att ställa krav
på produktens livslängd, upphandla redan använda eller återvinningsbara produkter, att upphandla andra typer av produkter, eller att hyra
eller leasa produkter i stället för att köpa.
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19 kap.
3a§
Paragrafen motsvarar 4 kap. 3 a § LOU, se kommentaren till den
paragrafen.

15.2

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna

4 kap.
3a§
I paragrafen regleras att en upphandlande enhet ska beakta klimatmålen i sin offentliga upphandling. Paragrafen motsvarar 4 kap. 3 a §
LOU, se kommentaren till den paragrafen.
19 kap.
3a§
Paragrafen motsvarar 19 kap. 3 a § LOU, se kommentaren till den
paragrafen.

15.3

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner

4 kap.
3a§
I paragrafen regleras att en upphandlande myndighet eller enhet ska
beakta klimatmålen i sin offentliga upphandling. Paragrafen motsvarar 4 kap. 3 a § LOU, se kommentaren till den paragrafen.
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15 kap.
4a§
Paragrafen motsvarar 19 kap. 3 a § LOU, se kommentaren till den
paragrafen.
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Reservation av ledamoten Christofer Fjellner (M)
Flyget har varit avgörande för allt ifrån att binda ihop vårt avlånga
land till att knyta människor i världen närmare varandra, att sprida
välstånd och minska fattigdomen.
Flygets klimatpåverkan är dock ett allvarligt problem och den måste
snabbt minska. Majoriteten i miljömålsberedningen använder detta
som motiv för att föreslå förändringar de svenska klimaträkenskaper
i två delar; att utsläpp från bunkring till internationellt flyg inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål för 2045 samt att
koldioxidutsläpp från inrikes flyg ska inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030. Inget av dessa förslag minskar i sig flyget
utsläpp. Det är symbolpolitik.
Att inkludera utsläpp från bunkring till internationellt flyg i Sveriges
långsiktiga territoriella klimatmål är varken i linje med riktlinjerna
från FN, EU eller IPCC om hur utsläpp från internationellt flyg ska
rapporteras. Beredningen konstaterar även detta:
”Det finns riktlinjer från FN och EU samt metodriktlinjer från IPCC1
som reglerar hur utsläpp från flyget ska rapporteras. Flygets utsläpp
rapporteras i det land där bränslet har bunkrats, dvs. tankats. Utsläpp
från internationellt flyg rapporteras enligt dessa riktlinjer vid sidan om
de territoriella utsläppen, som ett s.k. memo-item, dvs. som extra information. Utsläpp från internationellt flyg inkluderas därmed inte i parternas utsläppstotal, till skillnad från utsläpp från inrikes flyg.”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.2.1:
Trots detta väljer beredningens majoritet att gå fram med förslaget.
Det finns endast ett land i världen som inkluderat utrikes flyg i sitt
1

IPCC 2006, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
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nationella klimatmål, Storbritannien. Värt att notera är dock att Storbritannien samtidigt valt att INTE inkludera utrikes flyg i sitt nationella bidrag till Parisavtalet. Detta visar att det även Storbritanniens
fall handlar mer om symbolpolitik än verkliga klimatambitioner.
Sveriges klimatmål bör gå hand i hand med de internationellt beslutade reglerna för hur utsläpp ska rapporteras. Det är viktigt för
det internationella klimatarbetets effektivitet att alla länders åtaganden och klimatmål är jämförbara och att dessa bygger på en gemensam praxis om hur utsläpp ska redovisas. Att arbeta för att denna praxis
ändras är rimligt. Att ensidigt bryta mot denna praxis är tvärtom
oansvarigt.
Även beredningens andra förslag kopplat till flyget, att inkludera
koldioxidutsläpp från inrikes flyg i etappmålet för inrikes transporter
till 2030, kan på goda grunder beskrivas som oansvarigt. Att det idag
inte ingår i etappmålet är nämligen inte en tillfällighet. Det beror på
att just miljömålsberedningen explicit argumenterade MOT att inkludera flyget när den presenterade förslaget till etappmål för inrikestransporter, i sitt betänkande SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.
”Beredningen föreslår en utvidgad omfattning av målet så att det, vid
sidan av vägtransporterna, även omfattar utsläppen från inrikes sjöfart
och järnväg. Målet föreslås däremot inte omfatta inrikes flyg eftersom
dessa utsläpp ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.”
SOU 2016:47, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, sid 139
Detta berörs inte överhuvudtaget av majoriteten bakom det betänkande som nu presenteras. Man kommenterar inte ens det avsteg man
gör från den grundläggande princip som legat till grund för tidigare
betänkanden från miljömålsberednigen, nämligen att inte föreslå siffersatta nationella mål för verksamheter som ingår i EUs handel med
utsläppsrätter. Eller som man formulerade det 2016:
”Beredningen menar däremot att verksamheterna i den handlande respektive icke-handlande sektorn bör behandlas var för sig under tidsperioden fram till 2045 och föreslår att en siffersatt målbana med etappmål
mot 2045 enbart bör omfatta utsläppen för den icke- handlande sektorn.
Det främsta skälet till förslaget är att verksamheterna inom EU:s
system för handel med utsläppsrätter redan omfattas av ett europeiskt
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tak för utsläppen och att det därför vore ineffektivt att även införa ett
inhemskt tak för dessa utsläpp.”
SOU 2016:47, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, sid 116.
Svenskt inrikes flyg omfattas fortfarande av EUs handel med utsläppsrätter, och därmed både av ett tak för utsläppen och ett effektivt system
för att minska dem. Det är lika onödigt som ineffektivt att införa
även ett nationella tak för dessa utsläpp idag som det var när miljömålsberedningen slog fast principen ovan 2016.
Att det är ineffektivt med ett nationellt tak vid sidan om det EUgemensamma, som fastställs genom handel med utsläppsrätter, beror bland annat på att våra egna utsläppsminskningar riskerar att leda
till ökat utsläppsutrymme för andra. Att de utsläppsrätter vi inte efterfrågar och använder då blir tillgängliga och billigare för andra sektorer och EU länder att använda. Att vi med ett nationellt tak inte minskar
utan endast flyttar utsläpp. Detta kallas vattensängseffekten och i
betänkandet som nu presenteras erkänns detta problem:
”Flygets utsläpp omfattas inte av marknadsstabilitetsreserven MSR vilket
innebär att viss vattensängseffekt kan uppstå, dvs. att utsläppsminskningar
inom flyget kan leda till ökade utsläpp inom andra sektorer genom bl.a.
prismekanismer.”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.3.1.
Samtidigt konstateras att det i dagsläget är oklart hur stort detta problem är.
”Inom ramen för Fit for 552 har kommissionen föreslagit ett antal lagstiftningsändringar som kan få stor betydelse för flygets klimatomställning.
Kommissionen föreslog en reform av EU:s utsläppshandelssystem3
som innebär att progressivt fasa ut den fria tilldelningen för flyget under
perioden 2024–2027 samt att flyget inkluderas i kalkylen för att beräkna
antal utsläppsrätter som kan föras in i marknadsstabilitetsreserven (MSR),
den s.k. TNAC, vilket innebär att den möjliga vattensängseffekten som
tidigare kunde uppstå åter kan få viss betydelse. Hur stor betydelse vattensängseffekten kan få beror dock på slutresultatet från Fit For 55-förhand2

Kommission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541, hämtad
18/08/2021.
3
COM(2021) 551 final.
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lingar, den framtida utsläppsutvecklingen samt övriga aspekter som beskrivs i avsnitt 9.1.7.”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.3.6.
Vad beredningens majoritet därmed gör är att erkänna att det mål man
föreslår riskerar leda till flyttade utsläpp snarare än minskade utsläpp,
och att man i dagsläget inte kan säga hur stor den risken är. Det är
en usel grund att bygga en trovärdig svensk klimatpolitik på. Det är
oansvarig.
Betänkandet har dock rätt i att Fit For 55 kommer att få stor betydelse för flygets klimatomställning. Om förslagen går igenom kommer de radikalt minska utsläppen från flyget och innebär allt inga nya
utsläppsrätter kommer att ges ut efter 2040. Detta kommer vara av
avgörande betydelse för hur vi i Sverige ska utforma vår egen politik
för flygets klimatomställning. Att majoriteten i beredningen då föreslår att införliva inrikesflyget i etappmålet för inrikes transporter
innan vi vet utfallet av Fit For 55 är obegripligt.
Miljömålsberedningens majoritet motiverar sitt förslag med att
flygbranschen själva uttalat ett mål om fossilfritt inrikesflyg till 2030.
”Ett nationellt mål för flyget ska inte vara mindre ambitiöst än vad
branschen själv har åtagit sig enligt flygbranschens färdplan till Fossilfritt Sverige”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.9.2.
Branschens uttalande gjordes dock med ett viktigt tillägg om under
vilka förutsättningar detta skulle vara möjligt. Bland annat att staten
skulle vara tvungen att göra följande:
• Besluta om inriktningen på ett statligt investeringsstöd samt medel
för projektering av produktionsanläggningar.
• Bygga upp och kommunicera en offentlig målbild för övergången
till fossilfritt flyg, med hållpunkterna 2030 och 2045 och inkluderande ett långsiktigt mål om elflyg.
• Avsätta medel för att möjliggöra effektivisering av storskalig produktion av fossilfritt bränsle.
• Se över hela avgifts- och stödsystemet för att på så vis, tillsammans
med samtliga aktörer, hitta en affärsmodell som fungerar.
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• Göra en upphandling av den mängd fossilfritt bränsle som krävs
för alla offentliga flygresor i Sverige.
Beredningen har beskrivit dessa förutsättningar och har kunnat konstatera att inga av dessa föreligger, då staten inte gjort något av ovan.
Beredningens presenterar inte heller några egna förslag för att skapa
de förutsättningar branschen menar krävs ett fossilfritt inrikesflyg
till 2030. Det är därför ohederligt att motivera förslaget med branschens
egna uttalade mål.
Flygets klimatpåverkan är ett allvarligt problem och den måste
snabbt minska. Detta görs genom ny teknik och effektiva styrmedel.
Inte genom trixa med svenska klimaträkenskaper på så sätt som miljömålsberedningen föreslår. Därför har jag reserverat mig mot förslagen:
– att utsläpp från bunkring till internationellt flyg inkluderas i Sveriges
långsiktiga territoriella klimatmål om att nå nettonollutsläpp inom
svenskt territorium senast 2045.
samt
– att riksdagen beslutar om att koldioxidutsläpp från inrikes flyg
inkluderas i etappmålet från inrikes transporter till 2030.

Christofer Fjellner
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Reservation av ledamoten Martin Kinnunen (SD)
Flyget har varit avgörande för allt ifrån att binda ihop vårt avlånga
land till att knyta människor i världen närmare varandra, att sprida
välstånd och minska fattigdomen.
Flygets klimatpåverkan är dock ett allvarligt problem och den
måste snabbt minska. Majoriteten i miljömålsberedningen använder
detta som motiv för att föreslå förändringar de svenska klimaträkenskaper i två delar; att utsläpp från bunkring till internationellt flyg
inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål för 2045 samt
att koldioxidutsläpp från inrikes flyg ska inkluderas i etappmålet för
inrikes transporter till 2030. Inget av dessa förslag minskar i sig flyget
utsläpp. Det är symbolpolitik.
Att inkludera utsläpp från bunkring till internationellt flyg i Sveriges
långsiktiga territoriella klimatmål är varken i linje med riktlinjerna
från FN, EU eller IPCC om hur utsläpp från internationellt flyg ska
rapporteras. Beredningen konstaterar även detta:
”Det finns riktlinjer från FN och EU samt metodriktlinjer från IPCC4
som reglerar hur utsläpp från flyget ska rapporteras. Flygets utsläpp
rapporteras i det land där bränslet har bunkrats, dvs. tankats. Utsläpp
från internationellt flyg rapporteras enligt dessa riktlinjer vid sidan om
de territoriella utsläppen, som ett s.k. memo-item, dvs. som extra information. Utsläpp från internationellt flyg inkluderas därmed inte i parternas utsläppstotal, till skillnad från utsläpp från inrikes flyg.”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.2.1:
Trots detta väljer beredningens majoritet att gå fram med förslaget.
Det finns endast ett land i världen som inkluderat utrikes flyg i sitt
nationella klimatmål, Storbritannien. Värt att notera är dock att Storbritannien samtidigt valt att INTE inkludera utrikes flyg i sitt nationella bidrag till Parisavtalet. Detta visar att det även Storbritanniens
fall handlar mer om symbolpolitik än verkliga klimatambitioner.
Sveriges klimatmål bör gå hand i hand med de internationellt
beslutade reglerna för hur utsläpp ska rapporteras. Det är viktigt för
det internationella klimatarbetets effektivitet att alla länders åtaganden och klimatmål är jämförbara och att dessa bygger på en gemensam praxis om hur utsläpp ska redovisas. Att arbeta för att denna
4

IPCC 2006, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
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praxis ändras är rimligt. Att ensidigt bryta mot denna praxis är tvärtom oansvarigt.
Även beredningens andra förslag kopplat till flyget, att inkludera
koldioxidutsläpp från inrikes flyg i etappmålet för inrikes transporter
till 2030, kan på goda grunder beskrivas som oansvarigt. Att det idag
inte ingår i etappmålet är nämligen inte en tillfällighet. Det beror på
att just miljömålsberedningen explicit argumenterade MOT att inkludera flyget när den presenterade förslaget till etappmål för inrikestransporter, i sitt betänkande SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.
”Beredningen föreslår en utvidgad omfattning av målet så att det, vid
sidan av vägtransporterna, även omfattar utsläppen från inrikes sjöfart
och järnväg. Målet föreslås däremot inte omfatta inrikes flyg eftersom
dessa utsläpp ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.”
SOU 2016:47, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, sid 139
Detta berörs inte överhuvudtaget av majoriteten bakom det betänkande som nu presenteras. Man kommenterar inte ens det avsteg man
gör från den grundläggande princip som legat till grund för tidigare
betänkanden från miljömålsberednigen, nämligen att inte föreslå siffersatta nationella mål för verksamheter som ingår i EUs handel med
utsläppsrätter. Eller som man formulerade det 2016:
”Beredningen menar däremot att verksamheterna i den handlande
respektive icke-handlande sektorn bör behandlas var för sig under tidsperioden fram till 2045 och föreslår att en siffersatt målbana med etappmål mot 2045 enbart bör omfatta utsläppen för den icke- handlande
sektorn.
Det främsta skälet till förslaget är att verksamheterna inom EU:s
system för handel med utsläppsrätter redan omfattas av ett europeiskt
tak för utsläppen och att det därför vore ineffektivt att även införa ett
inhemskt tak för dessa utsläpp.”
SOU 2016:47, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, sid 116.
Svenskt inrikes flyg omfattas fortfarande av EUs handel med utsläppsrätter, och därmed både av ett tak för utsläppen och ett effektivt
system för att minska dem. Det är lika onödigt som ineffektivt att
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införa även ett nationella tak för dessa utsläpp idag som det var när
miljömålsberedningen slog fast principen ovan 2016.
Att det är ineffektivt med ett nationellt tak vid sidan om det EUgemensamma, som fastställs genom handel med utsläppsrätter, beror
bland annat på att våra egna utsläppsminskningar riskerar att leda till
ökat utsläppsutrymme för andra. Att de utsläppsrätter vi inte efterfrågar och använder då blir tillgängliga och billigare för andra sektorer
och EU länder att använda. Att vi med ett nationellt tak inte minskar
utan endast flyttar utsläpp. Detta kallas vattensängseffekten och i
betänkandet som nu presenteras erkänns detta problem:
”Flygets utsläpp omfattas inte av marknadsstabilitetsreserven MSR vilket
innebär att viss vattensängseffekt kan uppstå, dvs. att utsläppsminskningar inom flyget kan leda till ökade utsläpp inom andra sektorer genom
bl.a. prismekanismer.”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.3.1.
Samtidigt konstateras att det i dagsläget är oklart hur stort detta problem är.
”Inom ramen för Fit for 555 har kommissionen föreslagit ett antal lagstiftningsändringar som kan få stor betydelse för flygets klimatomställning.
Kommissionen föreslog en reform av EU:s utsläppshandelssystem6
som innebär att progressivt fasa ut den fria tilldelningen för flyget under
perioden 2024–2027 samt att flyget inkluderas i kalkylen för att beräkna
antal utsläppsrätter som kan föras in i marknadsstabilitetsreserven
(MSR), den s.k. TNAC, vilket innebär att den möjliga vattensängseffekten som tidigare kunde uppstå åter kan få viss betydelse. Hur stor
betydelse vattensängseffekten kan få beror dock på slutresultatet från Fit
For 55-förhandlingar, den framtida utsläppsutvecklingen samt övriga
aspekter som beskrivs i avsnitt 9.1.7.”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.3.6.
Vad beredningens majoritet därmed gör är att erkänna att det mål
man föreslår riskerar leda till flyttade utsläpp snarare än minskade
5

Kommission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541, hämtad
18/08/2021.
6
COM(2021) 551 final.
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utsläpp, och att man i dagsläget inte kan säga hur stor den risken är.
Det är en usel grund att bygga en trovärdig svensk klimatpolitik på.
Det är oansvarig.
Betänkandet har dock rätt i att Fit For 55 kommer att få stor
betydelse för flygets klimatomställning. Om förslagen går igenom
kommer de radikalt minska utsläppen från flyget och innebär allt
inga nya utsläppsrätter kommer att ges ut efter 2040. Detta kommer
vara av avgörande betydelse för hur vi i Sverige ska utforma vår egen
politik för flygets klimatomställning. Att majoriteten i beredningen
då föreslår att införliva inrikesflyget i etappmålet för inrikes transporter innan vi vet utfallet av Fit For 55 är obegripligt.
Miljömålsberedningens majoritet motiverar sitt förslag med att
flygbranschen själva uttalat ett mål om fossilfritt inrikesflyg till 2030.
”Ett nationellt mål för flyget ska inte vara mindre ambitiöst än vad
branschen själv har åtagit sig enligt flygbranschens färdplan till Fossilfritt Sverige”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.9.2.
Branschens uttalande gjordes dock med ett viktigt tillägg om under
vilka förutsättningar detta skulle vara möjligt. Bland annat att staten
skulle vara tvungen att göra följande:
• Besluta om inriktningen på ett statligt investeringsstöd samt medel
för projektering av produktionsanläggningar.
• Bygga upp och kommunicera en offentlig målbild för övergången
till fossilfritt flyg, med hållpunkterna 2030 och 2045 och inkluderande ett långsiktigt mål om elflyg.
• Avsätta medel för att möjliggöra effektivisering av storskalig produktion av fossilfritt bränsle.
• Se över hela avgifts- och stödsystemet för att på så vis, tillsammans med samtliga aktörer, hitta en affärsmodell som fungerar.
• Göra en upphandling av den mängd fossilfritt bränsle som krävs
för alla offentliga flygresor i Sverige.
Beredningen har beskrivit dessa förutsättningar och har kunnat konstatera att inga av dessa föreligger, då staten inte gjort något av ovan.
Beredningens presenterar inte heller några egna förslag för att skapa
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de förutsättningar branschen menar krävs ett fossilfritt inrikesflyg
till 2030. Det är därför ohederligt att motivera förslaget med branschens egna uttalade mål.
Flygets klimatpåverkan är ett allvarligt problem och den måste
snabbt minska. Detta görs genom ny teknik och effektiva styrmedel.
Inte genom trixa med svenska klimaträkenskaper på så sätt som miljömålsberedningen föreslår. Därför har jag reserverat mig mot förslagen:
– att utsläpp från bunkring till internationellt flyg inkluderas i Sveriges
långsiktiga territoriella klimatmål om att nå nettonollutsläpp inom
svenskt territorium senast 2045.
samt
– att riksdagen beslutar om att koldioxidutsläpp från inrikes flyg
inkluderas i etappmålet från inrikes transporter till 2030.

Martin Kinnunen
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Reservation av ledamoten Martin Kinnunen (SD)
Jag delar den problemformulering som majoriteten i beredningen för
fram i kapitlet 12. Som ett land med lång kust och höga exportambitioner spelar sjöfarten en viktig roll för klimatomställningen för svensk
del. Det är här viktigt att understryka det beredningen skriver om
att Sverige inte ska införa och tillämpa styrmedel som riskerar att
minska sjöfartens utsläpp om utsläppen därmed ökar någon annanstans, vilket sannolikt är en förklaring till att överhuvudtaget inga
nya styrmedel föreslås i kapitlet. Sveriges rådighet på området är liten
då internationella regelverk och EU-regleringar sätter upp ramar. Politiska beslut som gör det dyrare att bedriva sjöfart i Sverige kommer
styra utsläpp till andra transportslag och marknader. Av denna anledning lämpar det sig mindre bra att besluta om klimatmål för
sjöfarten i Sverige. Vi har enligt mitt tycke redan idag allt för många
mål på klimat- och miljöområdet, vilka skapar ökad administration
och målkonflikter. Det ligger sålunda ett egenvärde i att begränsa
antalet nya mål. Det är samtidigt att föredra om målformuleringar
när det kommer till miljön formuleras baserat på vilka miljöproblem
man vill lösa framför att fokusera på vilka medel man vill använda.
Sektormål inom klimatpolitiken riskerar därmed att föra med sig en
hög grad av ineffektivitet.
Givet att Sveriges rådighet över utsläppen är små, om inte ambitionen är att begränsa sjöfarten genom nya styrmedel, blir den enda
effekten av att inkludera sjöfarten i Sveriges klimatmål att det redan
beslutade klimatmålet för Sveriges territoriella utsläpp blir svårare
att uppnå. Det innebär således att det kommer att krävas ytterligare
styrmedel på andra områden för att uppnå det beslutade klimatmålet
om att Sveriges territoriella utsläpp ska nå nettonoll senast 2045. Detta
är en utomordentligt dålig utgångspunkt för att föreslå ett nytt svenskt
klimatmål. Vill man, vilket jag inte vill, göra redan beslutade klimatmål mer ambitiösa är det att föredra att justera dessa framför att
besluta om nya symbolpolitiska klimatmål.
Inom ramen för EU-samarbetet pågår just nu arbetet med 55 %paketet där sjöfarten föreslås inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem.
Det är förslag som på riktigt kommer att kunna bidra till minskade
utsläpp till skillnad från Miljömålsberedningens förslag på området
som enbart har symbolpolitisk effekt.
Martin Kinnunen
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Reservation av ledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD)
Flyget har varit avgörande för allt ifrån att binda ihop vårt avlånga
land till att knyta människor i världen närmare varandra, att sprida
välstånd och minska fattigdomen.
Flygets klimatpåverkan är dock ett allvarligt problem och den
måste snabbt minska. Majoriteten i miljömålsberedningen använder
detta som motiv för att förändra de svenska klimaträkenskaper i två
delar; att utsläpp från bunkring till internationellt flyg inkluderas i
Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål för 2045 samt att koldioxidutsläpp från inrikes flyg ska inkluderas i etappmålet för inrikes
transporter till 2030. Inget av dessa förslag minskar i sig flyget utsläpp. Det är symbolpolitik.
Att inkludera utsläpp från bunkring till internationellt flyg i Sveriges
långsiktiga territoriella klimatmål är varken i linje med riktlinjerna
från FN, EU eller IPCC om hur utsläpp från internationellt flyg ska
rapporteras. Beredningen konstaterar även detta:
”Det finns riktlinjer från FN och EU samt metodriktlinjer från IPCC7
som reglerar hur utsläpp från flyget ska rapporteras. Flygets utsläpp rapporteras i det land där bränslet har bunkrats, dvs. tankats. Utsläpp från
internationellt flyg rapporteras enligt dessa riktlinjer vid sidan om de
territoriella utsläppen, som ett s.k. memo-item, dvs. som extra information. Utsläpp från internationellt flyg inkluderas därmed inte i parternas utsläppstotal, till skillnad från utsläpp från inrikes flyg.”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.2.1:
Trots detta väljer beredningens majoritet att gå fram med förslaget.
Det finns endast ett land i världen som inkluderat utrikes flyg i sitt
nationella klimatmål, Storbritannien. Värt att notera är dock att Storbritannien samtidigt valt att INTE inkludera utrikes flyg i sitt nationella bidrag till Parisavtalet. Detta visar att det även Storbritanniens
fall handlar mer om symbolpolitik än verkliga klimatambitioner.
Sveriges klimatmål bör gå hand i hand med de internationellt
beslutade reglerna för hur utsläpp ska rapporteras. Det är viktigt för
det internationella klimatarbetets effektivitet att alla länders åtaganden och klimatmål är jämförbara och att dessa bygger på en gemensam praxis om hur utsläpp ska redovisas. Att arbeta för att denna
7

IPCC 2006, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
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praxis ändras är rimligt. Att ensidigt bryta mot denna praxis är tvärtom oansvarigt.
Även beredningens andra förslag kopplat till flyget, att inkludera
koldioxidutsläpp från inrikes flyg i etappmålet för inrikes transporter
till 2030, kan på goda grunder beskrivas som oansvarigt. Att det idag
inte ingår i etappmålet är nämligen inte en tillfällighet. Det beror på
att just miljömålsberedningen explicit argumenterade MOT att inkludera flyget när den presenterade förslaget till etappmål för inrikestransporter, i sitt betänkande SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.
”Beredningen föreslår en utvidgad omfattning av målet så att det, vid
sidan av vägtransporterna, även omfattar utsläppen från inrikes sjöfart
och järnväg. Målet föreslås däremot inte omfatta inrikes flyg eftersom
dessa utsläpp ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.”
SOU 2016:47, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, sid 139
Detta berörs inte överhuvudtaget av majoriteten bakom det betänkande som nu presenteras. Man kommenterar inte ens det avsteg man
gör från den grundläggande princip som legat till grund för tidigare
betänkanden från miljömålsberednigen, nämligen att inte föreslå siffersatta nationella mål för verksamheter som ingår i EUs handel med
utsläppsrätter. Eller som man formulerade det 2016:
”Beredningen menar däremot att verksamheterna i den handlande respektive icke-handlande sektorn bör behandlas var för sig under tidsperioden fram till 2045 och föreslår att en siffersatt målbana med etappmål
mot 2045 enbart bör omfatta utsläppen för den icke- handlande sektorn.
Det främsta skälet till förslaget är att verksamheterna inom EU:s system
för handel med utsläppsrätter redan omfattas av ett europeiskt tak för
utsläppen och att det därför vore ineffektivt att även införa ett inhemskt
tak för dessa utsläpp.”
SOU 2016:47, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, sid 116.
Svenskt inrikes flyg omfattas fortfarande av EUs handel med utsläppsrätter, och därmed både av ett tak för utsläppen och ett effektivt system för att minska dem. Det är lika onödigt som ineffektivt
att även nationella tak för dessa utsläpp idag som det var när miljömålsberedningen slog fast principen ovan 2016.
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Att det är ineffektivt med ett nationellt tak vid sidan om det EUgemensamma, som fastställs genom handel med utsläppsrätter, beror bland annat på att våra egna utsläppsminskningar riskerar att leda
till ökat utsläppsutrymme för andra. Att de utsläppsrätter vi inte
efterfrågar och använder då blir tillgängliga och billigare för andra
sektorer och EU länder att använda. Att vi med ett nationellt tak inte
minskar utan endast flyttar utsläpp. Detta kallas vattensängseffekten
och i betänkandet som nu presenteras erkänns detta problem:
”Flygets utsläpp omfattas inte av marknadsstabilitetsreserven MSR vilket
innebär att viss vattensängseffekt kan uppstå, dvs. att utsläppsminskningar inom flyget kan leda till ökade utsläpp inom andra sektorer genom
bl.a. prismekanismer.”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.3.1.
Samtidigt konstateras att det i dagsläget är oklart hur stort detta problem är.
”Inom ramen för Fit for 558 har kommissionen föreslagit ett antal lagstiftningsändringar som kan få stor betydelse för flygets klimatomställning.
Kommissionen föreslog en reform av EU:s utsläppshandelssystem9
som innebär att progressivt fasa ut den fria tilldelningen för flyget under
perioden 2024–2027 samt att flyget inkluderas i kalkylen för att beräkna
antal utsläppsrätter som kan föras in i marknadsstabilitetsreserven (MSR),
den s.k. TNAC, vilket innebär att den möjliga vattensängseffekten som
tidigare kunde uppstå åter kan få viss betydelse. Hur stor betydelse vattensängseffekten kan få beror dock på slutresultatet från Fit For 55-förhandlingar, den framtida utsläppsutvecklingen samt övriga aspekter som beskrivs i avsnitt 9.1.7.”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.3.6.
Vad beredningens majoritet därmed gör är att erkänna att det mål
man föreslår riskerar leda till flyttade utsläpp snarare än minskade
utsläpp, och att man i dagsläget inte kan säga hur stor den risken är.

8

Kommission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541, hämtad
18/08/2021.
9
COM(2021) 551 final.

716

SOU 2022:15

Reservationer

Det är en usel grund att bygga en trovärdig svensk klimatpolitik på.
Det är oansvarig.
Betänkandet har dock rätt i att Fit For 55 kommer att få stor betydelse för flygets klimatomställning. Om förslagen går igenom
kommer de radikalt minska utsläppen från flyget och innebär allt
inga nya utsläppsrätter kommer att ges ut efter 2040. Detta kommer
vara av avgörande betydelse för hur vi i Sverige ska utforma vår egen
politik för flygets klimatomställning. Att majoriteten i beredningen
innan vi vet utfallet av Fit For 55 föreslår att införliva inrikesflyget i
etappmålet för inrikes transporter är obegripligt.
Miljömålsberedningens majoritet motiverar sitt förslag med att
flygbranschen själva uttalat ett mål om fossilfritt inrikesflyg till 2030.
”Ett nationellt mål för flyget ska inte vara mindre ambitiöst än vad
branschen själv har åtagit sig enligt flygbranschens färdplan till Fossilfritt Sverige”
Kapitlet Miljöpåverkan från flyget, under rubriken 1.9.2.
Branschens uttalande gjordes dock med ett viktigt tillägg om under
vilka förutsättningar detta skulle vara möjligt. Bland annat att staten
skulle vara tvungen att göra följande:
• Besluta om inriktningen på ett statligt investeringsstöd samt medel
för projektering av produktionsanläggningar.
• Bygga upp och kommunicera en offentlig målbild för övergången
till fossilfritt flyg, med hållpunkterna 2030 och 2045 och inkluderande ett långsiktigt mål om elflyg.
• Avsätta medel för att möjliggöra effektivisering av storskalig produktion av fossilfritt bränsle.
• Se över hela avgifts- och stödsystemet för att på så vis, tillsammans
med samtliga aktörer, hitta en affärsmodell som fungerar.
• Göra en upphandling av den mängd fossilfritt bränsle som krävs
för alla offentliga flygresor i Sverige.
Beredningen har beskrivit dessa förutsättningar och kunnat konstatera att inga av dessa föreligger då staten inte gjort något av ovan.
Beredningens presenterar inte heller några egna förslag för att skapa
de förutsättningar branschen menar krävs ett fossilfritt inrikesflyg
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till 2030. Det är därför ohederligt att motivera förslaget med branschens egna uttalade mål.
Flygets klimatpåverkan är ett allvarligt problem och den måste
snabbt minska. Detta görs genom ny teknik och effektiva styrmedel.
Inte genom trixa med svenska klimaträkenskaper på så sätt som miljömålsberedningen föreslår. Därför har jag reserverat mig mot förslagen:
– att utsläpp från bunkring till internationellt flyg inkluderas i Sveriges
långsiktiga territoriella klimatmål om att nå nettonollutsläpp inom
svenskt territorium senast 2045.
samt
– att riksdagen beslutar om att koldioxidutsläpp från inrikes flyg
inkluderas i etappmålet från inrikes transporter till 2030.

Kjell-Arne Ottosson
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Särskilt yttrande av ledamoten Christofer Fjellner (M)
Särskilt yttrande av ledamoten Christofer Fjellner (M) med anledning av miljömålsberedningens betänkande.
Den inledande texten i detta särskilda yttrande är gemensam för
de tidigare allianspartierna. Ett samarbete som fungerat mycket väl
under beredningens hela arbete.
Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Sverige
ska ta sitt ansvar för att minska den globala uppvärmningen. Att vi i
Sverige har ett ambitiöst mål för att minska våra territoriella utsläpp
till netto noll 2045 är ett utryck för detta. Det är viktigt och bra, men
det är inte tillräckligt.
För att möta klimatutmaningen måste vi bidra till att minska de
globala koldioxidutsläppen även bortom våra territoriella utsläpp.
Sverige kan bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen på
flera sätt. Våra egna territoriella utsläpp måste upphöra. Vår konsumtion orsakar utsläpp i andra länder och exporten tränger undan utsläpp då varor och tjänster från Sverige har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än världsgenomsnittet.
Detta breda perspektiv på svensk klimatpåverkan har dock ofta
saknats under de senaste regeringarna. Det överordnade har allt för
ofta varit att till vilket pris som helst minska svenska utsläpp, även
då effekterna varit tveksamma eller då våra utsläppsminskningar
riskerat att leda till ökade utsläpp i andra delar av världen.
Därför är det väldigt glädjande att miljömålsberedningen nu enats
om ett övergripande mål för Sveriges globala klimatpåverkan: Att
Sverige ska ha ett negativt globalt koldioxidavtryck senast 2045. Ett
mål som tar fasta på att Sverige effektivt kan bidra till att hjälpa andra
länder att minska sina utsläpp genom att använda såväl vår export
som vår import.

719

Särskilda yttranden

SOU 2022:15

För att uppnå detta samlade och övergripande mål måste Sverige,
vid sidan av våra territoriella mål, ha höga ambitioner såväl för att
minska våra konsumtionsbaserade utsläpp som att öka klimatnyttan
av vår export. Det är därför vi även enats om två ytterligare klimatmål:
Ett nytt sammansatt konsumtionsmål, där vi genom att tillgodoräkna oss både minskade konsumtionsutsläpp och ökad klimatnytta
från vår export ska reducera våra konsumtionsbaserade utsläpp till
netto noll senast 2045.
Ett nytt mål för exportens klimatnytta, som ska garantera att vi fullt
ut använder vår export för att minska de globala koldioxidutsläppen
och att vi på ett kostnadseffektivt sätt uppnår det sammansatta konsumtionsmålet.
Även om dessa mål ska uppnås var för sig är de tydligt kopplade
till och beroende av varandra.
Svensk klimatpolitik måste leverera global klimatnytta oavsett
om världen lyckas ställa om i enlighet med Parisavtalets mål om att
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader eller om världen
inte fullt ut tar ansvar för klimatet. Det är bättre om uppvärmningen
stannar vid 1,5 grader än om den når 2 grader. Men om den kan begränsas till 2 grader snarare än 2,5 är det också bättre. Oavsett hur
klimatarbetet går i resten av världen behöver Sverige göra sitt. Därför
är balansen mellan minskade svenska konsumtionsutsläpp genom
förändrad import och minskade utsläpp i andra länder genom klimatnyttan i vår export avgörande.
Sverige har begränsad rådighet över de utsläpp som är associerade
med vår import, vilket är merparten av våra konsumtionsbaserade
utsläpp, då vår handel med omvärlden regleras gemensamt i Europeiska Unionen och i enligt Världhandelsorganisationens regelverk.
Därför måste vårt konsumtionsbaserade mål vara förankrat i verkligheten och ta hänsyn till omvärldens omställningstakt.
Klimatavtrycket av vår konsumtion blir svårare att minska om
resten av världen inte ställer om. Omvänt försvinner konsumtionens
klimatavtryck om klimatgasutsläppen pressas tillbaka i resten av
världen. Motsvarande gäller för hur vi kan hjälpa andra länder att
minska sina konsumtionsbaserade utsläpp, med omvänd effekt att i
det fall resten av värden inte ställer om eller ställer om mycket långsammare än Sverige blir exportens klimatnytta ett relativt viktigare
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klimatpolitiskt verktyg, och ställer omvärlden om blir exporten tvärtom relativt mindre viktigt för klimatet.
Detta kommer nu återspeglas i hur Sverige följer upp målen för
såväl våra konsumtionsbaserade utsläpp som klimatnyttan i vår
export. Båda dessa mål tar sin utgångspunkt i omvärldens uttalade
ambition att minska utsläppen, uttryckt genom de NDCer som parterna i Parisavtalet lämnar in samt de långsiktiga netto noll mål parter
fastslagit. Men då gapet mellan uttalade ambitioner för utsläppsminskningar och den förda klimatpolitiken runt om i världen fortfarande är stort måste båda dessa mål justeras med hänsyn till verkligheten.
Därför är det viktigt och glädjande att miljömålsberedningen även
enats om att målen ska justeras med hänsyn till omvärldens verkliga
omställning vid regelbundet återkommande kontrollstationer. På så
sätt kommer balansen mellan minskade svenska konsumtionsutsläpp
genom förändrad import och minskade utsläpp i andra länder genom
klimatnyttan i vår export att upprätthållas.
Vi förutsätter att den kommande regeringen involverar övriga
partier i arbetet med en proposition till riksdagen för att fastställa
dessa mål i riksdagens kammare. Det är avgörande för att upprätthålla den breda enighet som vi nu lyckats uppnå i Miljömålsberedningen kring dessa, Sveriges viktigaste, miljömål.
Det finns nu en fullständig parlamentarisk enighet i beredningen
för dessa mål. Det är i sig en möjlighet att göra upp med Sveriges
otillräckliga klimatpolitik, där vi missar både våra egna konsumtionsbaserade utsläpp och hur vi kan minska andra länders konsumtionsbaserade utsläpp genom vår export. Vi har lagt grunden för en ny
klimatpolitik med globala ambitioner, bortom dagens symbolpolitik
och klimatnationalism. En grund där handel, välstånd och tillväxt är
avgörande byggstenar inte bara för Sveriges omställning utan för att
exportera såväl klimatnytta som en klimatpolitik andra länder vill ta
efter.
Politik tenderar att handla om de beslut som faktiskt fattas. Minst
lika viktigt är dock de som avslås. Detta är inte bara ett relevant för
den intresserad av kontrafaktisk historieskrivning utan även ett
konkret uttryck för att politiska vägval spelar roll. Inom ramen för
arbetet med detta betänkande presenterades i beslutsunderlaget runt
200 olika förslag till beslut. Av dessa kom endast 44 med i det slutgiltiga betänkandet.
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Det är i grunden bra. Fler av förslagen var direkt olämplig. Bland
dessa fanns till exempel förslag på att; införa en progressiv flygskatt,
att införa EUs program för skolfrukt i Sverige, att förbjuda mängdrabatter i livsmedelsaffärer, att införa reparationscheckar och att
reglera tallriks- och dryckesstorlekar samt självbetjäning vi bufféer
(med andra ord julbord…). Dessa förslag och många fler därtill hade
gjort mer skada än nytta och hade på goda grunder undergrävt
allmänhetens förtroende för den förda klimatpolitiken.
Politikens ständiga önskan att visa handlingskraft inför allvarliga
hot genom att införa en mängd regler, skatter och subventioner,
oaktat hur effektiva åtgärderna är, gör sig särskild ofta påminda inom
klimatpolitiken. Detta leder till ett lapptäcke av olika mål och styrmedel som alla ska åtgärda samma problem, men allt som oftast begränsar effekten av varandra. De mest effektivaste åtgärderna är istället
nästan alltid övergripande, gemensamma och ärligt talat tråkigare.
Den mest effektiva Svenska klimatpolitiken är den gemensamma
och övergripande som vi utformar tillsammans med övriga medlemsstater inom Europeiska Unionen. Svensk klimatpolitik kan och bör
på sin höjd på komplettera dessa åtgärder. Detta grundläggande perspektiv saknas inte bara i den svenska klimatdebatten utan även i de
överväganden som föregått miljömålberedningens betänkande. Att
sätta mål för svensk klimatpolitik eller utforma nationella styrmedel
utan att ta utgångspunkt i EUs klimatlagstiftning är helt orimligt.
Just nu är EU mitt upp i genomgripande översyn och skärpning
av sin klimatpolitik, kallad Fit For 55. De reformer som ingår i Fit
For 55 berör i princip alla områden som behandlats av miljömålsberedningen. Tidpunkten för miljömålberdningens uppdrag var ur
detta perspektiv särskilt illa vald av regeringen. Att föregå EUs beslut om dessa reformer och föreslå nationella åtgärder och styrmedel
utan att veta hur EU reglerar samma sak vore direkt oansvarigt.
Därför är det bra att majoriteten av förslagen miljömålsberedeningen
övervägde slutligen förkastades.
Miljömålsberedningens huvuduppdrag, att bereda mål och en strategi för att minska Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, är ett tydligt exempel på att det är genom EU snarare än nationella åtgärder
som vi effektivast minskar Sveriges koldioxidavtryck. Och att svensk
klimatpolitik huvudsakligen bör inriktas på att komplettera och inte
dubblera EUs regelverk.
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EUs viktigaste klimatpolitiska verktyg och styrmedel är handeln
med utsläppsrätter. Handeln med utsläppsrätter är både ett effektivt
styrmedel för att minska utsläppen och sätter ett tak för hur stora
utsläppen från de sektorer som ingår i denna handel får vara. EU
kommissionen föreslår i Fit For 55 en skärpning av systemet. Dels
att antalet utsläppsrätter i handeln med utsläppsrätter minskar radikalt, för att helt sluta delas ut efter 2040, dels att många fler sektorer
ska omfattas av utsläppshandel.
Om Fit For 55 går igenom så som förslaget ser ut skulle det innebära att runt 70% av alla Sveriges territoriella utsläpp omfattas av
handel med utsläppsrätter. Men även utsläppen kopplade till vår import påverkas av EUs handel med utsläppsrätter. 67% av vår import
kommer från EU och omfattas av samma europeiska klimatregelverk
som Sveriges utsläpp (om vi även inkluderar Schweiz, Storbritannien
och Norge som i allt väsentligt lyder under samma regler som EU
blir siffran hela 82%). För att reglera delar av utsläppen kopplade till
den import som sker från övriga världen har kommissionen dessutom föreslagit en gränsjusteringsmekanism (CBAM) som ska vara
kopplat till ETS. Sammantaget ger detta att mycket stora delar av det
som är Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp kommer omfattas av
effektiva styrmedel som kommer att tvinga ner utsläppen mot netto
noll. Nationella utsläppstak eller styrmedel riskerar därför i allt större
utsträckning att bli dubbel reglering.
Det är även värt att notera att nästan 90% av utsläppen från bunkring i Sverige till internationell sjöfart och cirka 60% av utsläppen
från bunkring i Sverige till internationellt flyg kommer att omfattas
av EUs handel med utsläppsrätter i det fall Fit For 55 går igenom.
Dubbla mål och styrmedel för att komma åt samma utsläpp är
något såväl experter som myndigheter är eniga om bör undvikas.
Detta är även något miljömålsberedningen tidigare tagit fasta på, då
man explicit undantagit sektorer som omfattas av EUs handel med
utsläppsrätter från nationella etappmål, så som man tillexempel gjorde
med flyget i målet för inrikes transporter, och nationella styrmedel
så som koldioxidskatten.
Ett av de viktigaste skälen för detta är att våra egna utsläppsminskningar inom sektorer som omfattas av handel med utsläppsrätter riskerar att leda till ökat utsläppsutrymme för andra. Att de
utsläppsrätter vi inte efterfrågar och använder då blir tillgängliga och
billigare för andra sektorer och EU länder att använda. Att vi med
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ett nationellt tak inte minskar utan endast flyttar utsläpp. Detta
kallas vattensängseffekten och bör till varje pris undvikas.
Istället för införa ytterligare nationella regler för sådana utsläpp
som redan regleras av EU borde Sverige och miljömålsberedeningen
fokusera på det som EU inte har några effektiva styrmedel för. Detta
är tillexempel reglering av utsläpp från jordbruk, f-gaser, små industrier, deponier och de flesta arbetsmaskinerna. Detta var tyvärr inte
fokus för beredningen överväganden. Det är bara att beklaga då det
är varit en missad möjlighet att göra verklig klimatnytta genom svensk
klimatpolitik. Ansvaret för detta vilar på regeringen som formulerade
direktiven till beredningen. Det kan dock tjäna som en viktig påminnelse om behovet av en ny regering som sätter klimatnytta framför
symbolpolitik. För klimatets skull.
Christofer Fjellner
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Särskilt yttrande av ledamoten Joar Forssell (L)
Särskilt yttrande av Joar Forssell 7/3-2022, med anledning av miljömålsberedningens betänkande.
Den inledande texten i detta särskilda yttrande är gemensam för
de tidigare allianspartierna. Ett samarbete som fungerat mycket väl
under beredningens hela arbete.
Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Sverige
ska ta sitt ansvar för att minska den globala uppvärmningen. Att vi i
Sverige har ett ambitiöst mål för att minska våra territoriella utsläpp
till netto noll 2045 är ett utryck för detta. Det är viktigt och bra, men
det är inte tillräckligt.
För att möta klimatutmaningen måste vi bidra till att minska de
globala koldioxidutsläppen även bortom våra territoriella utsläpp.
Sverige kan bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen på flera
sätt. Våra egna territoriella utsläpp måste upphöra. Vår konsumtion
orsakar utsläpp i andra länder och exporten tränger undan utsläpp då
varor och tjänster från Sverige har ett betydligt lägre koldioxidavtryck
än världsgenomsnittet.
Detta breda perspektiv på svensk klimatpåverkan har dock ofta
saknats under de senaste regeringarna. Det överordnade har allt för
ofta varit att till vilket pris som helst minska svenska utsläpp, även
då effekterna varit tveksamma eller då våra utsläppsminskningar
riskerat att leda till ökade utsläpp i andra delar av världen.
Därför är det väldigt glädjande att miljömålsberedningen nu enats
om ett övergripande mål för Sveriges globala klimatpåverkan: Att
Sverige ska ha ett negativt globalt koldioxidavtryck senast 2045. Ett
mål som tar fasta på att Sverige effektivt kan bidra till att hjälpa andra
länder att minska sina utsläpp genom att använda såväl vår export
som vår import.
För att uppnå detta samlade och övergripande mål måste Sverige,
vid sidan av våra territoriella mål, ha höga ambitioner såväl för att
minska våra konsumtionsbaserade utsläpp som att öka klimatnyttan
av vår export. Det är därför vi även enats om två ytterligare klimatmål:
Ett nytt sammansatt konsumtionsmål, där vi genom att tillgodoräkna oss både minskade konsumtionsutsläpp och ökad klimatnytta
från vår export ska reducera våra konsumtionsbaserade utsläpp till
netto noll senast 2045.
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Ett nytt mål för exportens klimatnytta, som ska garantera att vi
fullt ut använder vår export för att minska de globala koldioxidutsläppen och att vi på ett kostnadseffektivt sätt uppnår det sammansatta konsumtionsmålet.
Även om dessa mål ska uppnås var för sig är de tydligt kopplade
till och beroende av varandra.
Svensk klimatpolitik måste leverera global klimatnytta oavsett
om världen lyckas ställa om i enlighet med Parisavtalets mål om att
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader eller om världen
inte fullt ut tar ansvar för klimatet. Det är bättre om uppvärmningen
stannar vid 1,5 grader än om den når 2 grader. Men om den kan begränsas till 2 grader snarare än 2,5 är det också bättre. Oavsett hur
klimatarbetet går i resten av världen behöver Sverige göra sitt. Därför
är balansen mellan minskade svenska konsumtionsutsläpp genom
förändrad import och minskade utsläpp i andra länder genom klimatnyttan i vår export avgörande.
Sverige har begränsad rådighet över de utsläpp som är associerade
med vår import, vilket är merparten av våra konsumtionsbaserade utsläpp, då vår handel med omvärlden regleras gemensamt i Europeiska
Unionen och i enligt Världhandelsorganisationens regelverk. Därför
måste vårt konsumtionsbaserade mål vara förankrat i verkligheten
och ta hänsyn till omvärldens omställningstakt.
Klimatavtrycket av vår konsumtion blir svårare att minska om
resten av världen inte ställer om. Omvänt försvinner konsumtionens
klimatavtryck om klimatgasutsläppen pressas tillbaka i resten av
världen. Motsvarande gäller för hur vi kan hjälpa andra länder att
minska sina konsumtionsbaserade utsläpp, med omvänd effekt att i
det fall resten av värden inte ställer om eller ställer om mycket långsammare än Sverige blir exportens klimatnytta ett relativt viktigare
klimatpolitiskt verktyg, och ställer omvärlden om blir exporten
tvärtom relativt mindre viktigt för klimatet.
Detta kommer nu återspeglas i hur Sverige följer upp målen för
såväl våra konsumtionsbaserade utsläpp som klimatnyttan i vår export.
Båda dessa mål tar sin utgångspunkt i omvärldens uttalade ambition
att minska utsläppen, uttryckt genom de NDCer som parterna i Parisavtalet lämnar in samt de långsiktiga netto noll mål parter fastslagit.
Men då gapet mellan uttalade ambitioner för utsläppsminskningar
och den förda klimatpolitiken runt om i världen fortfarande är stort
måste båda dessa mål justeras med hänsyn till verkligheten.

726

SOU 2022:15

Särskilda yttranden

Därför är det viktigt och glädjande att miljömålsberedningen även
enats om att målen ska justeras med hänsyn till omvärldens verkliga
omställning vid regelbundet återkommande kontrollstationer. På så
sätt kommer balansen mellan minskade svenska konsumtionsutsläpp
genom förändrad import och minskade utsläpp i andra länder genom
klimatnyttan i vår export att upprätthållas.
Vi förutsätter att den kommande regeringen involverar övriga
partier i arbetet med en proposition till riksdagen för att fastställa
dessa mål i riksdagens kammare. Det är avgörande för att upprätthålla den breda enighet som vi nu lyckats uppnå i Miljömålsberedningen kring dessa, Sveriges viktigaste, miljömål.
Det finns nu en fullständig parlamentarisk enighet i beredningen
för dessa mål. Det är i sig en möjlighet att göra upp med Sveriges
otillräckliga klimatpolitik, där vi missar både våra egna konsumtionsbaserade utsläpp och hur vi kan minska andra länders konsumtionsbaserade utsläpp genom vår export. Vi har lagt grunden för en ny
klimatpolitik med globala ambitioner, bortom dagens symbolpolitik
och klimatnationalism. En grund där handel, välstånd och tillväxt är
avgörande byggstenar inte bara för Sveriges omställning utan för att
exportera såväl klimatnytta som en klimatpolitik andra länder vill ta
efter.
Utöver dessa gemensamma kommentarer från oss representanter
för de tidigare allianspartierna vill jag också anföra följande.
Jag har i beredningens arbete haft som målsättning att konstruktivt hitta vägar framåt. Det innebär konkret att även om jag kunnat
ställa mig bakom helheten och därför inte valt att reservera mig så
innebär det inte att jag nödvändigtvis står bakom varje enskild del
eller lydelse. Det finns saker jag saknar och det finns saker jag hellre
varit utan i beredningens förslag. Av det skälet är det mycket viktigt
att förslaget efter att det presenterats fortsätter att bearbetas i regering och riksdag och att kontrollstationsmekanismen nyttjas. Vidare
vill jag lyfta fram en rad viktiga utgångspunkter för det fortsatta
arbetet med att nå Sveriges ambitiösa mål samt en rad kommentarer
på miljömålsberedningens rapport som helhet och i vissa specifika
delar.
Jag konstaterar att miljömålsberedningen i sitt arbete begränsat
sig vad gäller att föreslå hur Sverige ska kunna uppnå de mål beredningen föreslår. Det är bra, då det finns stora politiska skillnader i
hur målen ska uppnås. Samtidigt menar jag att det är avgörande för
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framtiden att Sverige och världen klarar av att driva igenom en grön
omställning. Det är också nödvändigt att få till en omställning som
går betydligt snabbare än dagens prognoser. Redan idag finns teknik
och forskning som radikalt kan minska klimatutsläppen. För den
som är intresserad att läsa mer om hur jag tror att detta bäst uppnås
vill jag hänvisa till Liberalernas klimatpolitiska motion i riksdagen
där vi utförligt beskriver hur Sveriges och världens klimatskadliga
utsläpp kan elimineras.
I korthet måste genomslaget för innovationer och ny teknik nu
öka. Innovation, entreprenörskap och frihandel i kombination med
tydliga och långsiktiga incitament från den ekonomiska politiken är
avgörande för att få till ett teknikskifte. Utfasningen av gammal fossil
teknik kan tidigareläggas väsentligt med rätt typ av politiska styrmedel. Vi ska fortsätta höja Sveriges välstånd och samtidigt eliminera
klimatutsläppen, sprida grön politik i EU och världen samt dra fördelar av att vara ledande i omställningen. Enskilda klimatbelastande
företag kommer att få det tuffare och tvingas ställa om. Det är rätt,
vi ska inte fortsätta som vi gjort och den som förstör klimatet måste
betala sina klimatkostnader. Detta, den välkända principen att utsläpparen ska betala, är en bärande Liberal princip i klimatpolitiken.
Genom att Sverige ligger i framkant av teknikutvecklingen kommer
nya jobb växa fram; så kan vi visa för andra länder att det går att
kombinera sänkta klimatutsläpp med ökat välstånd. Fortsatt ekonomisk tillväxt är nödvändigt för att klara klimatet. Tillväxt är inte bara
ekonomiskt och klimatmässigt hållbart utan också socialt och kulturellt helt nödvändigt, det leder till att avstånden krymper när fler
har råd att resa och fler har råd att bygga sig ett bättre liv. Tillväxt
handlar i grunden om att göra saker smartare, att få ut större värden
ur begränsade resurser.
Klimatpolitiken måste bygga på att vi bejakar de möjligheter tillväxten ger idag och kommer att ge imorgon. Sverige har en viktig
roll att fylla både som en ansvarstagande föregångare med klimateffektiva exportprodukter, teknikutveckling och med kraftfullt engagemang för de europeiska och globala åtgärder som måste komma
till. Den exporten kommer att behöva öka markant. En verkningsfull
klimatpolitik utformas bäst i samarbete med goda krafter i näringslivet. Politiken ska peka ut riktningen och skapa rätt incitament men
företagsamma människor, entreprenörer, forskare och innovatörer
är bättre än politiker och byråkrater på att skapa effektiva lösningar.
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Eftersom utsläppen inte stannar vid våra gränser utan alltid är
globala och eftersom det ofta föreligger en risk att utsläppsminskningar i Sverige istället lämnar utrymme för utsläppsökningar någon
annanstans är det mycket beklagligt att beredningen arbetat under
den tidsperiod vi gjort. Just nu pågår ett intensivt arbete på EU-nivå
inom ramen för den Gröna given och EU Fit for 55 som i mångt och
mycket kan lösa en stor del av de utsläpp som sker inom EU och på
grund av verksamhet i unionen. Sverige, EU och världen är i stort behov av att prissätta utsläpp så att utsläpparen får stå för de kostnader
hen faktiskt orsakar samtidigt som ny grön teknisk utveckling uppmuntras. Liberalerna har varit pådrivande för EU:s så kallade klimattullar, CBAM, och dessutom tagit initiativ till att intäkterna därifrån
ska gå till additionellt klimatbistånd. När resultatet av EU:s olika
klimatinitiativ står klara bör Sveriges olika klimatmål och insatser ses
över.
På grund av risken för koldioxidläckage om vi inför nationella
åtgärder som inte korresponderar med vad som görs på EU-nivå vad
gäller till exempel flyg- och fartygsbränsle bör dessa frågor drivas av
Sverige på just EU-nivå. Genom att EU sätter gemensamma mål nås
större effekt på klimatutsläppen och företagen ges möjlighet att verka
på konkurrensneutrala villkor i hela EU. Därför är det av yttersta
vikt att Sverige i ett första steg driver frågan om flygets och sjöfartens bunkring på EU-nivå, självklart med ambitionen att vår linje på
sikt också ska bli verklighet globalt. Sverige kan inte ensidigt införa
styrmedel som flyttar trafiken. Det skadar vår konkurrenskraft utan
att lösa klimatproblemen.
Beredningen har haft i uppdrag att ta fram mål riktade specifikt
mot flygets utsläpp. Ett av målen som föreslås är att inrikesflygets
utsläpp ska inkluderas i målet om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Här
är viktigt att notera att Svenskt Flyg har ställt sig bakom målet om
ett fossilfritt inrikesflyg 2030. Ställningstagandet grundar sig på ett
flertal förutsättningar, inte minst att fossilfritt flygbränsle kan
produceras i tillräcklig mängd för att möjliggöra affärsmässighet för
fossilfritt flyg. Elflyget kommer inte att kunna bidra i någon större
utsträckning till 2030. Samtidigt infördes reduktionsplikt för flygbränsle förra året. Det är ett strikt åtagande om att utsläppen från
flygfotogen ska minska med 27 procent till 2030, vilket ytterligare
ökar behovet av fossilfritt flygbränsle. Kontrollstationsmekanismen
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är här viktig för att följa upprampningen av tillgången på fossilfritt
flygbränsle, för att fortsatt möjliggöra ett konkurrenskraftigt flyg i
Sverige. Jag vill samtidigt framhålla att klarar inte flyget kravet på en
minskning av dess klimatutsläpp på 70% till 2030 jämfört med 2010,
så innebär inkluderingen av flyget i transportmålet i praktiken en höjning av målet för vägtransporternas elektrifiering och reduktionsplikt,
vilket inte var utredningens uppdrag.
Jag konstaterar att det var Miljömålsberedningen som föreslog
utformningen av målet för inrikes transporter inför beslutet 2017.
Skälet till att exkludera inrikesflyget då var att flyget ingår i EU-ETS.
Detta gäller fortfarande. Därför bör också påverkan av nya regelverk
på EU-nivå utvärderas i samband med kontrollstationerna tillsammans med effekterna av nationella skatter och avgifter för att möjliggöra ett konkurrenskraftigt flyg.
Ytterligare en aspekt som inte framkommer i miljömålsberedningens förslag är de många andra förtjänster som resande med båt, bil
och inte minst flyg har. De mest uppenbara är såklart ekonomiska.
Transport möjliggör ekonomisk aktivitet i form av till exempel affärsresor, handel och att särskilda kompetenser som efterfrågas av näringslivet kan säkras. Det välstånd resande möjliggör vore otänkbart
om vi istället isolerades till oss själva.
Resande, och kanske särskilt flyget, innebär också ett socialt och
civilisatoriskt välmående. Det går att arbete på en plats och ha sitt
hem eller familj på en annan. Människor från hela världen kan mötas,
bygga företag och forska tillsammans eller upptäcka nya kulturer
och skapa förståelse för andra människor. Vi tar hem långväga influenser och utvecklar vårt eget land och vår egen kultur. Resande
gör både individen och samhället rikare och bättre.
Det här är värden som många gånger är svår att mäta. Handelns
ekonomiska förtjänster går såklart att mäta, men de mänskliga värdena
är betydligt svårare att kvantifiera. När vi fattar beslut om politik
som rör resande och följer upp densamma måste vi försöka väga in
också detta, värdet av frihet och öppenhet. Därför är det av yttersta
vikt att den politiska ambitionen ska vara att resandet ökar samtidigt
som klimatpåverkan minskar och går mot noll. Det är därför utvecklingen mot allt mindre fossilt bränsle är så viktig och måste uppmuntras.
Till sist vill jag peka på handelns betydelse för att skapa välstånd
och ökad specialisering i sig är bra för klimatet. När välståndet ökar
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kan individer, företag och hela länder finansiera forskning, innovationer och investeringar som behövs för klimatet. Därutöver leder
handel till ökad specialisering och stordriftsfördelar som ökar resurseffektiviteten. Den myllrande världsmarknad som globaliseringen
skapat gör det möjligt att producera mer med mindre resurser och
därmed minska klimatpåverkan. De som förespråkar slutenhet, inbromsning eller tillbakagång framför öppenhet, progression och utveckling är både klimatets och det mänskliga välståndets fiender.
Joar Forssell (L)
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Särskilt yttrande av ledamoten Martin Kinnunen (SD)
Miljömålsberedningens arbete har präglats av stor enighet när det
kommer till den övergripande synen på klimatpolitiken och behovet
av att minska utsläppen i så väl Sverige som globalt. Den här enigheten har dock inte kunnat överföras till hur arbetet ska genomföras,
varför antalet förslag av betydelse har blivit relativt få. Detta beror i
grunden på ideologiska skillnader mellan beredningens ledamöter
och är i grunden varken förvånande eller oroande. Utöver de två
reservationer som berör kapitel 11 om flyget och kapitel 12 sjöfarten
kan jag ställa mig bakom helheten i de beslut Miljömålsberedningen
tagit. I detta yttrande väljer jag att fokusera på kapitlen om konsumtionens klimatpåverkan och klimatpåverkan från offentlig konsumtion där jag har en del synpunkter av vikt.
De ingångsvärden jag tagit med mig från mitt parti i beredningens
arbete har varit följande:
– Svensk klimatpolitik måste effektiviseras för att få ut så mycket
per satsad krona som möjligt.
– Svenska klimatmål bör formuleras i termer av det miljöproblem
vi vill lösa och inte i termer av de medel vi har att lösa det.
– Klimatpolitiken får inte bli en nedstängningspolitik som slår mot
jobb och tillväxt i Sverige och skickar vidare utsläpp till andra
marknader.
– Sverige har idag många mål på miljö- och klimatområdet och det
är inte uppenbart att vi behöver fler.
– Med tanke på att 55 %-paketet just i detta nu utformas på EUnivå är risken stor att nya mål och styrmedel hamnar i otakt med
kommande EU-regleringar.
Mål för konsumtionens klimatpåverkan och exportens
klimatnytta
Miljömålsberedningen har enats kring att föreslå mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Problemet med att sätta upp mål för konsumtionsbaserade utsläpp är att Sverige saknar möjlighet att direkt påverka andra länders utsläpp. Ett fast siffersatt mål för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp hade således blivit ett mål för att minska
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konsumtion generellt snarare än att minska utsläppen. Det hade varit
ett mål för att stänga ner Sverige genom att höja priset generellt på
konsumtion, vilket hade varit destruktivt för Sverige utan att gynna
arbetet med att bekämpa klimatförändringarna. Det är samtidigt
viktigt att understryka att konsumtionsbaserade utsläpp enbart är
relevanta så länge klimatomställningen i Sverige och vår omvärld ser
olika ut. Ställer hela världen om kommer produkter på alla betydande
marknader att ha likvärdig klimatpåverkan. Mål för exportens
klimatnytta fungerar på samma sätt. Vår export kommer att ha stor
klimatnytta så länge vi exporterar produkter till länder vars utsläpp
har större klimatpåverkan än Sverige. Ska det finnas något mervärde
med ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp måste således hänsyn
tas till hur utsläppen i övriga världen förändras.
Miljömålsberedningens beslutade mål är dock utformade med hänsynstagande till så väl export som hur utsläppen förändras i vår omvärlds, vilket lett fram till att Miljömålsberedningen kunnat enas om
att föreslå ett mål. Två saker är här viktiga att påpeka. Målet som nu
föreslås för konsumtionens klimatpåverkan styrs av två målbanor där
den ena målbanan enligt Miljölmålsberedningen ska justeras vid återkommande kontrollstationer baserat på ländernas verkliga utsläpp.
Detta är viktigt eftersom målbanan idag baseras på lösa klimatlöften
från världens länder som inte överensstämmer med observationer i
verkligheten. Utöver detta innebär Miljömålsberedningens förslag
att exportens klimatnytta kan användas för att uppnå målet om
konsumtionens klimatpåverkan. Tack vare detta har vi nu ett förslag
på bordet som faktiskt kan bidra till att skapa jobb och tillväxt i
Sverige samtidigt som vi bidrar till ökad global klimatnytta, vilket
varit en förutsättning för mig för att kunna ställa mig bakom förslaget till mål.
Sättet målet har utformats är dock komplicerat och riskerar att
bli omdebatterat framöver. Målen för export och konsumtion beskrivs av Miljömålsberedningen separata trots att målet om konsumtion är beroende av hur exportens klimatnytta utvecklas. Det kan
ifrågasättas huruvida det Miljömålsberedningen föreslår verkligen är
att betrakta som två separata mål. Ett sammansatt mål för konsumtionens och exportens klimatnytta hade varit att föredra. Dels hade
det blivit mer lättförståeligt och dels läggs nu istället avgörande
betydelse till de återkommande kontrollstationerna där målbanan
återkommande ska justeras beroende på hur utsläppen utvecklas i vår
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omvärld. Även om Miljömålsberedningen nu är tydlig med hur kontrollstationerna ska fungera öppnar detta upp för att en regering
påverkar processen i en annan riktning. Det framstår också som
ologiskt att basera målbanan på länders klimatlöften inom ramen för
Parisavtalet och inte basera dem på verklig utsläppsstatistik. Syftet
kan enbart vara att få målet att framstå som mer ambitiöst än vad det
egentligen är vilket i sig är problematiskt.
Klimatpåverkan från offentlig konsumtion
Miljömålsberedningen föreslår att det ska inrättas ett nytt etappmål
för utsläpp från offentlig konsumtion. Målet har formulerats på ett
allmänt sätt och innebär att utsläppen från offentligt upphandlade
varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i
övrigt. Detta har nått full enighet i Miljömålsberedningen och förslaget bör vara oproblematiskt vad gäller kostnader och effektivitet
men jag kan samtidigt fråga mig vilken betydelse detta kommer att
kunna få i praktiken då det redan finns stora drivkrafter bland aktörerna att minska klimatpåverkan inom ramen för de offentliga upphandlingarna. Miljömålsberedningen föreslår vidare att kommuner
och regioner ska ges stöd om de önskar införa siffersatta mål i sin
verksamhet. Det är här viktigt att understryka att Miljömålsberedningen inte tar ställning för att det ska införas sådana siffersatta mål.
Det finns stor potential att inom den offentliga upphandlingen
effektivt bidra till hållbar produktion och konsumtion. Men det är
viktigt att komma ihåg att det finns många olika intressen när det
kommer till offentliga upphandlingar. Det genomförs väldigt många
upphandlingar varje år och många av dem saknar i betydande mening
potential när det kommer till att minska klimatpåverkan. Av den anledningen motsätter jag mig flera av förslagen i kapitlet. Klimatkrav
bör ställas där de har effekt, vilket den upphandlade myndigheten är
bäst lämpad att avgöra. Att inskränka det kommunala självstyret genom att föra in krav om att beakta klimat i upphandlingarna kommer
att föra med sig ökade kostnader och onödig byråkrati. Det riskerar
även att bidra till att färre aktörer deltar i upphandlingen. Det senare
är ett återkommande problem när det kommer till ökade krav inom
ramen för den offentliga upphandlingen som leder fram till minskad
konkurrens och därmed ökade kostnader. Det slår också direkt mot

734

SOU 2022:15

Särskilda yttranden

mindre företag som inte alls har samma resurser när det kommer till
att lägga anbud.
Sveriges kommuner och regioner har i sitt remissvar påpekat att
om det blir lagkrav att beakta klimat i samtliga upphandlingar kan
det istället leda till att upphandlarna får mindre tid att formulera och
följa upp klimatkrav i de upphandlingar där det skulle ha mest effekt.
Detta skulle direkt motverka syftet med de förslag Miljömålsberedningen lägger fram. Jag vill också konstatera att det är anmärkningsvärt att Sveriges och regioners kritik mot förslaget inte kom beredningen till känna för än mycket sent under processen vilket jag
bedömer har påverkat utformningen av kapitlet.
Förslaget om att införa klimatkrav i myndigheternas instruktion
kan föra med sig liknande negativa effekter där mer resurser läggs på
administration och regelverk snarare än att göra nytta på riktigt.
Martin Kinnunen
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Särskilt yttrande av ledamoten Rickard Nordin (C)
Särskilt yttrande av Centerpartiet med anledning av Miljömålsberedningens betänkande 2022 angående klimatmål för konsumtion, export,
sjöfart, flyg samt offentlig sektor.
Den inledande texten i detta särskilda yttrande är gemensam för
de tidigare Allianspartierna. Ett samarbete som fungerat mycket väl
under beredningens hela arbete.
Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Sverige
ska ta sitt ansvar för att minska den globala uppvärmningen. Att vi i
Sverige har ett ambitiöst mål för att minska våra territoriella utsläpp
till netto noll 2045 är ett utryck för detta. Det är viktigt och bra, men
det är inte tillräckligt.
För att möta klimatutmaningen måste vi bidra till att minska de
globala koldioxidutsläppen även bortom våra territoriella utsläpp.
Sverige kan bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen på
flera sätt. Våra egna territoriella utsläpp måste upphöra. Vår konsumtion orsakar utsläpp i andra länder och exporten tränger undan
utsläpp då varor och tjänster från Sverige har ett betydligt lägre
koldioxidavtryck än världsgenomsnittet.
Detta breda perspektiv på svensk klimatpåverkan har dock ofta
saknats under de senaste regeringarna. Det överordnade har allt för
ofta varit att till vilket pris som helst minska svenska utsläpp, även
då effekterna varit tveksamma eller då våra utsläppsminskningar
riskerat att leda till ökade utsläpp i andra delar av världen.
Därför är det väldigt glädjande att miljömålsberedningen nu enats
om ett övergripande mål för Sveriges globala klimatpåverkan: Att
Sverige ska ha ett negativt globalt koldioxidavtryck senast 2045. Ett
mål som tar fasta på att Sverige effektivt kan bidra till att hjälpa andra
länder att minska sina utsläpp genom att använda såväl vår export
som vår import.
För att uppnå detta samlade och övergripande mål måste Sverige,
vid sidan av våra territoriella mål, ha höga ambitioner såväl för att
minska våra konsumtionsbaserade utsläpp som att öka klimatnyttan
av vår export. Det är därför vi även enats om två ytterligare klimatmål:
Ett nytt sammansatt konsumtionsmål, där vi genom att tillgodoräkna oss både minskade konsumtionsutsläpp och ökad klimatnytta
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från vår export ska reducera våra konsumtionsbaserade utsläpp till
netto noll senast 2045.
Ett nytt mål för exportens klimatnytta, som ska garantera att vi
fullt ut använder vår export för att minska de globala koldioxidutsläppen och att vi på ett kostnadseffektivt sätt uppnår det sammansatta konsumtionsmålet.
Även om dessa mål ska uppnås var för sig är de tydligt kopplade
till och beroende av varandra.
Svensk klimatpolitik måste leverera global klimatnytta oavsett
om världen lyckas ställa om i enlighet med Parisavtalets mål om att
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader eller om världen
inte fullt ut tar ansvar för klimatet. Det är bättre om uppvärmningen
stannar vid 1,5 grader än om den når 2 grader. Men om den kan begränsas till 2 grader snarare än 2,5 är det också bättre. Oavsett hur
klimatarbetet går i resten av världen behöver Sverige göra sitt. Därför
är balansen mellan minskade svenska konsumtionsutsläpp genom
förändrad import och minskade utsläpp i andra länder genom klimatnyttan i vår export avgörande.
Sverige har begränsad rådighet över de utsläpp som är associerade
med vår import, vilket är merparten av våra konsumtionsbaserade
utsläpp, då vår handel med omvärlden regleras gemensamt i Europeiska Unionen och i enligt Världhandelsorganisationens regelverk.
Därför måste vårt konsumtionsbaserade mål vara förankrat i verkligheten och ta hänsyn till omvärldens omställningstakt.
Klimatavtrycket av vår konsumtion blir svårare att minska om
resten av världen inte ställer om, Omvänt försvinner konsumtionens
klimatavtryck om klimatgasutsläppen pressas tillbaka i resten av
världen. Motsvarande gäller för hur vi kan hjälpa andra länder att
minska sina konsumtionsbaserade utsläpp, med omvänd effekt att i
det fall resten av värden inte ställer om eller ställer om mycket långsammare än Sverige blir exportens klimatnytta ett relativt viktigare
klimatpolitiskt verktyg, och ställer omvärlden om blir exporten tvärtom relativt mindre viktigt för klimatet.
Detta kommer nu återspeglas i hur Sverige följer upp målen för
såväl våra konsumtionsbaserade utsläpp som klimatnyttan i vår export.
Båda dessa mål tar sin utgångspunkt i omvärldens uttalade ambition
att minska utsläppen, uttryckt genom de NDC:er som parterna i
Parisavtalet lämnar in samt de långsiktiga netto noll mål parter fastslagit. Men då gapet mellan uttalade ambitioner för utsläppsminsk-
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ningar och den förda klimatpolitiken runt om i världen fortfarande
är stort måste båda dessa mål justeras med hänsyn till verkligheten.
Därför är det viktigt och glädjande att miljömålsberedningen
även enats om att målen ska justeras med hänsyn till omvärldens verkliga omställning vid regelbundet återkommande kontrollstationer.
På så sätt kommer balansen mellan minskade svenska konsumtionsutsläpp genom förändrad import och minskade utsläpp i andra
länder genom klimatnyttan i vår export att upprätthållas.
Vi förutsätter att den kommande regeringen involverar övriga
partier i arbetet med en proposition till riksdagen för att fastställa
dessa mål i riksdagens kammare. Det är avgörande för att upprätthålla den breda enighet som vi nu lyckats uppnå i Miljömålsberedningen kring dessa, Sveriges viktigaste, miljömål.
Det finns nu en fullständig parlamentarisk enighet i beredningen
för dessa mål. Det är i sig en möjlighet att göra upp med Sveriges
otillräckliga klimatpolitik, där vi missar både våra egna konsumtionsbaserade utsläpp och hur vi kan minska andra länders konsumtionsbaserade utsläpp genom vår export. Vi har lagt grunden för en
ny klimatpolitik med globala ambitioner, bortom dagens symbolpolitik och klimatnationalism. En grund där handel, välstånd och
tillväxt är avgörande byggstenar inte bara för Sveriges omställning
utan för att exportera såväl klimatnytta som en klimatpolitik andra
länder vill ta efter.
För oss i Centerpartiet är klimatfrågan vår tids ödesfråga. Men
klimatet kan räddas, det är inte för sent. Trots att återkommande
rapporter bekräftar att den mänskliga påverkan på klimatet är ohållbar kvarstår en fantastisk förtröstan. Vi vet nämligen vad som behöver göras och vi har idag mer kunskap om klimatförändringarna
än någonsin. Alla de tekniska innovationer och lösningar som kan
vända utvecklingen finns och står till förfogande, men det krävs en
modig och offensiv klimatpolitik för att för att de ska konkurrera ut
klimatbovarna.
Klimatet räddas inte genom att blicka bakåt. Det är inte genom att
förkasta allt det goda som människans uppfinningsrikedom och tillväxten har gett oss som vi minskar utsläppen. Tvärt om är det just
genom den mänskliga kreativiteten och en grön tillväxt som vi klarar
klimatomställningen. Genom hållbar tillväxt skapas också de resurser
som behövs för att bekosta omställningen. Vår teknik och våra smarta
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lösningar kan dessutom bidra till jobb och tillväxt i Sverige, samtidigt som det ger minskade utsläpp i omvärlden när de exporteras.
Sverige har unika möjligheter att vara både ledare och vinnare i
den globala omställningen. Med naturresurser som skog och åkermark kan en ekonomi med bas i det förnybara ge Sverige fortsatt
tillväxt och utveckling. Sverige har många både små och stora företag
som ligger i framkant när det gäller att utveckla ny miljöteknik och
hitta nya affärsmodeller i den gröna omställningen. För att Sverige
ska kunna ta tillvara på den potential som finns krävs en politik som
främjar innovation och företagande.
På samma sätt som företagande och innovation kommer ur
enskildas egna drivkrafter, varken kan eller behöver politiken lagstifta
fram engagemang för hållbarhet, miljö och klimat. Politiken ska
istället vara möjliggörande, och röja hinder för den omställning som
redan pågår. Regler och skatter ska därför utformas så att det är lönsamt att vara miljö- och klimatsmart och utveckla varor och tjänster
som minskar miljöpåverkan och resursförbrukning. Ett bättre klimat
måste därför gå hand i hand med näringslivet och integreras i alla
delar av samhället för att möjliggöra hållbar tillväxt.
Hållbarhetsarbetet kräver politiskt ledarskap, men vi alla bär också
på ett eget ansvar där våra beteenden och val kan göra skillnad.
I Centerpartiets gröna och liberala politik litar vi på människors förmåga att ta eget ansvar för sina val och fokuserar därför på att öka
den tillgängliga informationen om produkter och tjänsters hållbarhet.
Sverige kan inte ensamt lösa de globala klimathoten. Därför har
en stor del av Centerpartiets klimatpolitik internationellt fokus där
globalt klimatansvar kombineras med lokalt miljöarbete. Vi anser att
Sverige kan och ska vara pådrivande i det internationella klimatarbetet och vara en föregångare på området. Vi ska bidra till ambitiösa
globala klimatavtal. Det som släpper ut och smutsar ner ska fasas ut.
Det förnybara och gröna måste gynnas. Så kan vi skapa en hållbar
grön tillväxt som förenar ekonomisk utveckling och minskad klimatpåverkan. Så kan Sverige gå före, visa vägen och bli ett klimatföredöme för resten av världen.
Det är välkommet att Miljömålsberedningen nu beslutat att lägga
fram förslag till mål för den samlade klimatpolitiken, för konsumtionens klimatpåverkan och för klimatnyttan från svensk export. Två
separata mål som ändå är kopplade till omvärlden och varandra
genom uppföljningen. Det skapar långsiktighet och förtroende för
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de åtgärder som genomförs och de mål vi nu sätter. Absoluta mål
hade kunnat leda till oönskade konsekvenser som protektionism,
drakoniska åtgärder eller kraftfulla subventioner till industrin för att
kunna nå målen. Inget av det är önskvärt eller att vara en global
ledare i klimatfrågorna. De mål vi nu föreslår ligger väl i linje med
den politik som Centerpartiet driver så väl lokalt som regionalt, nationellt och i Europaparlamentet. Återigen sätter Sverige tuffa mål före
omvärlden. Det är välkommet och att det sker i enighet är ett bevis
för att svensk politik verkligen har levererat när det behövs som mest.
Det är också välkommet att stora delar av riksdagens partier nu
också enats om mål för sjöfarten och flyget. Att våra mål ska omfatta
samtliga våra utsläpp och möjligheter att minska utsläppen är avgörande för att få en helhet i politiken. Det är samtidigt värt att
understryka extra att dessa transportslag är helt avgörande för att
Sverige och svensk ekonomi, så väl som många svenskars vardag, ska
fungera. Det är därför viktigt att det offentliga också hjälper till i
omställningen. Lösningen kan inte enbart handla om att det ska kosta
mer. Investeringar, upphandling, forskning och tekniska lösningar
behöver också understödjas i linje med det branscherna själva framhåller, inte minst i samarbete med Fossilfritt Sverige. Även ambitionen att det offentliga genom sina inköp och sin konsumtion ska
minska utsläppen snabbare än samhället i övrigt är välkommet.
Det är också viktigt att det offentliga tar ledarskap i möjliggörandet av omställningen. Idag är det alltför många processer som tar
alltför lång tid. Tillstånd tar åratal att få fram och byggen av exempelvis elledningar kan ta över ett decennium. Det är tid vi inte har.
Att staten idag är en av de största bromsklossarna i omställningen är
under all kritik och något som omedelbart måste åtgärdas. Det handlar både om regelverk, men många gånger också om myndighetsutövning och styrning, eller avsaknad av styrning från det offentligas
sida.
Det fanns i beredningens arbete långt gångna strategier inom
många av de områden där de konsumtionsbaserade utsläppen är omfattande. En konstant dålig tidsplanering från beredningens ledning
i kombination med att kansliets förkärlek för att prioritera att lägga
fram sina egna förslag, istället för att lyssna på beredningens ledamöter har dock lett till att samtliga dessa förslag och strategier
tvingats utgå på grund av tidsbrist. Detta trots att undertecknad redan
tidigt i beredningens arbete föreslog en annan ordning. Det är ett
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underbetyg för beredningens ledning och har därmed lett till att
Sverige och klimatet går miste om brett förankrade strategier med
ett stort antal förslag som hade kunnat minska utsläppen.
Vi ser nu fram emot att beredningens betänkande skickas ut på
remiss för att få tankar och synpunkter från hela samhället, såväl
forskare, företag, civilsamhälle som andra aktörer. Det är också avgörande att regeringen sedan tar arbetet vidare tillsammans med
övriga partier, för att fortsätta den enighet som uppnåtts. Det är en
styrka för den svenska klimatpolitiken som behöver värnas. Det borgar
för att regeringar, oavsett färg, kommer arbeta för att uppnå de målsättningar vi nu tillsammans har satt och det borgar för att Sverige
nyttjar all sin rådighet för att minska de globala klimatutsläppen.
Rickard Nordin, Centerpartiet
Klimat- och Energipolitisk talesperson
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Särskilt yttrande av ledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD)
Särskilt yttrande med anledning av miljömålsberedningens betänkande om en strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion
Den inledande texten i detta särskilda yttrande är gemensam för
de tidigare allianspartierna. Ett samarbete som fungerat mycket väl
under beredningens hela arbete
Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Sverige
ska ta sitt ansvar för att minska den globala uppvärmningen. Att vi i
Sverige har ett ambitiöst mål för att minska våra territoriella utsläpp
till netto noll 2045 är ett utryck för detta. Det är viktigt och bra, men
det är inte tillräckligt.
För att möta klimatutmaningen måste vi bidra till att minska de
globala koldioxidutsläppen även bortom våra territoriella utsläpp.
Sverige kan bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen på
flera sätt. Våra egna territoriella utsläpp måste upphöra. Vår konsumtion orsakar utsläpp i andra länder och exporten tränger undan
utsläpp då varor och tjänster från Sverige har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än världsgenomsnittet.
Detta breda perspektiv på svensk klimatpåverkan har dock ofta
saknats under de senaste regeringarna. Det överordnade har allt för
ofta varit att till vilket pris som helst minska svenska utsläpp, även
då effekterna varit tveksamma eller då våra utsläppsminskningar
riskerat att leda till ökade utsläpp i andra delar av världen.
Därför är det väldigt glädjande att miljömålsberedningen nu enats
om ett övergripande mål för Sveriges globala klimatpåverkan: Att
Sverige ska ha ett negativt globalt koldioxidavtryck senast 2045. Ett
mål som tar fasta på att Sverige effektivt kan bidra till att hjälpa andra
länder att minska sina utsläpp genom att använda såväl vår export
som vår import.
För att uppnå detta samlade och övergripande mål måste Sverige,
vid sidan av våra territoriella mål, ha höga ambitioner såväl för att
minska våra konsumtionsbaserade utsläpp som att öka klimatnyttan
av vår export. Det är därför vi även enats om två ytterligare klimatmål:
Ett nytt sammansatt konsumtionsmål, där vi genom att tillgodoräkna oss både minskade konsumtionsutsläpp och ökad klimatnytta
från vår export ska reducera våra konsumtionsbaserade utsläpp till
netto noll senast 2045.
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Ett nytt mål för exportens klimatnytta, som ska garantera att vi
fullt ut använder vår export för att minska de globala koldioxidutsläppen och att vi på ett kostnadseffektivt sätt uppnår det sammansatta konsumtionsmålet.
Även om dessa mål ska uppnås var för sig är de tydligt kopplade
till och beroende av varandra.
Svensk klimatpolitik måste leverera global klimatnytta oavsett
om världen lyckas ställa om i enlighet med Parisavtalets mål om att
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader eller om världen
inte fullt ut tar ansvar för klimatet. Det är bättre om uppvärmningen
stannar vid 1,5 grader än om den når 2 grader. Men om den kan
begränsas till 2 grader snarare än 2,5 är det också bättre. Oavsett hur
klimatarbetet går i resten av världen behöver Sverige göra sitt. Därför
är balansen mellan minskade svenska konsumtionsutsläpp genom
förändrad import och minskade utsläpp i andra länder genom klimatnyttan i vår export avgörande.
Sverige har begränsad rådighet över de utsläpp som är associerade
med vår import, vilket är merparten av våra konsumtionsbaserade
utsläpp, då vår handel med omvärlden regleras gemensamt i Europeiska Unionen och i enligt Världhandelsorganisationens regelverk.
Därför måste vårt konsumtionsbaserade mål vara förankrat i verkligheten och ta hänsyn till omvärldens omställningstakt.
Klimatavtrycket av vår konsumtion blir svårare att minska om
resten av världen inte ställer om. Omvänt försvinner konsumtionens
klimatavtryck om klimatgasutsläppen pressas tillbaka i resten av
världen. Motsvarande gäller för hur vi kan hjälpa andra länder att
minska sina konsumtionsbaserade utsläpp, med omvänd effekt att i
det fall resten av värden inte ställer om eller ställer om mycket långsammare än Sverige blir exportens klimatnytta ett relativt viktigare
klimatpolitiskt verktyg, och ställer omvärlden om blir exporten tvärtom relativt mindre viktigt för klimatet.
Detta kommer nu återspeglas i hur Sverige följer upp målen för
såväl våra konsumtionsbaserade utsläpp som klimatnyttan i vår export. Båda dessa mål tar sin utgångspunkt i omvärldens uttalade
ambition att minska utsläppen, uttryckt genom de NDCer som parterna i Parisavtalet lämnar in samt de långsiktiga netto noll mål parter
fastslagit. Men då gapet mellan uttalade ambitioner för utsläppsminskningar och den förda klimatpolitiken runt om i världen fort-
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farande är stort måste båda dessa mål justeras med hänsyn till verkligheten.
Därför är det viktigt och glädjande att miljömålsberedningen även
enats om att målen ska justeras med hänsyn till omvärldens verkliga
omställning vid regelbundet återkommande kontrollstationer. På så
sätt kommer balansen mellan minskade svenska konsumtionsutsläpp
genom förändrad import och minskade utsläpp i andra länder genom
klimatnyttan i vår export att upprätthållas.
Vi förutsätter att den kommande regeringen involverar övriga
partier i arbetet med en proposition till riksdagen för att fastställa
dessa mål i riksdagens kammare. Det är avgörande för att upprätthålla den breda enighet som vi nu lyckats uppnå i Miljömålsberedningen kring dessa, Sveriges viktigaste, miljömål.
Det finns nu en fullständig parlamentarisk enighet i beredningen
för dessa mål. Det är i sig en möjlighet att göra upp med Sveriges
otillräckliga klimatpolitik, där vi missar både våra egna konsumtionsbaserade utsläpp och hur vi kan minska andra länders konsumtionsbaserade utsläpp genom vår export. Vi har lagt grunden för en ny
klimatpolitik med globala ambitioner, bortom dagens symbolpolitik
och klimatnationalism. En grund där handel, välstånd och tillväxt är
avgörande byggstenar inte bara för Sveriges omställning utan för att
exportera såväl klimatnytta som en klimatpolitik andra länder vill ta
efter.
Oavsett våra nationella mål måste vi också ta hänsyn till vad som
kommer ut av Fit for 55. Det finns uppenbar risk att vi får en form
av dubbelt engagemang både nationellt och i EU som i sig inte gagnar
våra gemensamma mål utan istället kan skapa hinder. Det är oerhört
viktigt att EU sätter tydliga mål för att nå klimatmålen eftersom
klimatfrågan måste lösas på internationell nivå. Samtidigt kan vi inte
gå för långt i våra nationella strävanden då det kan äventyra företagens konkurrenskraft och därmed möjligheten att ställa om under
en betungande regel- eller kostnadsbörda.
Med anledning av ovanstående har jag också lämnat in en särskild
reservation kring beslut som rör mål för flyget.
Slutligen vill jag peka på att arbetsprocessen och tidsplaneringen
i beredningen har gjort att det mot slutet av beredningens arbete
blivit många möten med korta inläsningsperioder och därmed svårt
att som enskild ledamot helt hinna att sätta sig in i alla ändringar och
dess betydelser. Beredningen hade mått bra av ett arbetssätt där vi i
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första hand hanterat de övergripande frågorna och målen som skulle
lösas enligt direktivet.
Kjell-Arne Ottosson
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Särskilt yttrande av ledamoten Amanda Palmstierna (MP)
En grön värdegrund
Diskussionerna och förhandlingarna i miljömålsberedningen har
kretsat kring tekniska modeller, grafer och scenarios. Under siffrorna har de ideologiska vägvalen och skillnaderna mellan partierna
avtecknat sig allt tydligare. Jag har drivit på för att lyssna på vetenskapen och tillämpa försiktighetsprincipen, för social och global rättvisa, för vikten av att skydda natur och för att minska vår ohållbara
resursanvändning. Det är avgörande att vi måste ta ansvar här och nu
och gå före. Vi kan inte skjuta upp ansvaret till någon annan gång
och någon annans knä.
Miljöpartiet anser att:
• Klimatomställningen ska vara socialt rättvis. Omställningens möjligheter och utmaningar slår olika. Klimatpolitiken behöver därför gå hand i hand med en fördelningspolitik och jämställdhetspolitik, som minskar ekonomiska och sociala klyftor inom alla
delar av landet.
• Klimatomställningen ska vara globalt rättvis. Länder med historiskt stora utsläpp har ett särskilt ansvar att snabbt minska sina
utsläpp. De ska stå för en större del av kostnaderna för omställningen både i sitt eget land, och för de länder som inte har resurser att satsa.
• Klimatomställningen får inte ske på bekostnad av att vi överskrider andra planetära gränser. Utöver koldioxidhalten i atmosfären handlar det till exempel om avskogning, utrotning av arter
och flöde av kväve och fosfor. Artkrisen är lika allvarlig som klimatkrisen. En ohållbar resursanvändning är lika skadlig som stora
klimatutsläpp.
• Forskning och fakta är grunden i vår politik. Vi söker svar i den
samlade forskningen för att förstå hur stora utsläppsminskningar
som krävs, och vilka politiska reformer som behövs för att åstadkomma sådana minskningar.
• Försiktighetsprincipen ska vara styrande i miljöarbetet. Vi är positiva till teknikutveckling, men den får inte tas som en intäkt för
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att skjuta upp den samhälls- och beteendeförändring som är nödvändig för att klimatpåverkan ska minska i linje med Parisavtalet.
• Vi måste ta vårt ansvar för att minska utsläppen här och nu. Vi kan
inte skjuta över ansvaret till någon annans ansvar, någon annanstans eller någon annan gång. Genom att vara föregångare på
hemmaplan kan vi med trovärdighet driva på i EU och internationellt.
Klimatarbetets blinda fläck
Cirka sextio procent av Sveriges klimatutsläpp - utsläppen från konsumtion - omfattas inte av något klimatmål idag. Det är det svenska
klimatarbetets blinda fläck. Det finns en tydlig rättviseaspekt kopplat till detta då konsumtionsutsläppen från rika länder är långt större
än konsumtionsutsläppen från fattiga länder.
Miljöpartiet har länge drivit på för att Sverige ska få ett mål för
minskade klimatutsläpp från konsumtion så att vi därmed kan ta vårt
fulla ansvar för klimatutsläppen. Det finns med i vårt valmanifest och
vi förhandlade in det i den januariöverenskommelse som slöts mellan
Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.
Ett klimatmål för minskade utsläpp från konsumtion
– det första i världen
I detta betänkande har ett pionjärarbete gjorts och miljömålsberedningen föreslår ett klimatmål för minskade utsläpp från konsumtion
med slutår 2045. Nu får Sverige klimatmål för och ska ta ansvar för
alla våra utsläpp. Det är det första målet av sitt slag i världen. Det ger
en viktig signal internationellt att Sverige kliver fram och tar ansvar
för alla utsläpp.
Det är en styrka att samtliga av riksdagens partier står bakom
klimatmålet för minskade utsläpp från konsumtion. Samtidigt har
det medfört kompromisser som resulterat i ett mindre ambitiöst mål
än det som Miljöpartiet hade velat se.
Konsumtionsmålet omfattar två olika målbanor. Den ena målbanan baseras på att Sverige och EU når sina klimatmål och på ländernas till FN inrapporterade nationella klimatåtaganden (NDC)
och nationella långsiktiga strategier (LTS). Det motsvarar 1,8 gra747
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ders uppvärmning enligt data från Climate Action Tracker och miljömålsberedningens sekretariats beräkningar.
Den andra målbanan och som enligt Miljöpartiets mening är den
enda rimliga och självklara, är att minska konsumtionsutsläppen i linje
med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Ju tidigare vi sätter in åtgärder,
desto mindre allvarligt kommer klimatnödläget bli. IPCC:s huvudbudskap är att varje bråkdels grad över 1,5 grader kommer att förvärra klimatkrisen kraftigt.
Vi kommer att agera blåslampa i eller utanför kommande regering
om att Parisavtalets 1,5-gradersmål är helt nödvändigt och det enda
rimliga att sikta på i klimatarbetet - även för arbetet med utsläppsminskningar från svensk konsumtion.
Precis som de territoriella målen har kompletterande åtgärder
finns det för konsumtionsmålet en flexibilitet i form av internationell klimatnytta. Här var det avgörande för Miljöpartiet att den del
som kan tillgodoräknas till konsumtionsmålet är tydligt avgränsad.
Det är den också i betänkandet (från huvudmålbanan och ner till nollutsläpp). Det var också viktigt att det ska ingå internationella
klimatinvesteringar så att vi kan främja utsläppsminskningar i andra
länder.
Exportens klimatnytta
En stötesten i miljömålsberedningens arbete var länge frågan om ett
blandat mål, det vill säga ett mål där klimatnyttan från svensk export
kunde räknas av från klimatutsläppen från konsumtion. Det var en
röd linje för Miljöpartiet då det skulle sänka konsumtionsmålets
ambition och i värsta fall riskerade att göra mer skada än nytta. Det
skulle ha blivit ett greenwashing mål, något som hade sett bra ut på
pappret men där utsläppen stiger i atmosfären.
Vi är däremot positiva till ett separat mål för exportens klimatnytta. Det är också det som är föreslaget i betänkandet. Miljöpartiet
har blivit kallad den gröna industrivännen av aktörer från vänster till
höger. Vårt parti är arkitekten bakom styrmedel såsom Industriklivet och de gröna krediterna. De är viktiga för att främja den gröna
nyindustrialisering som nu växer fram.
I betänkandet definieras klimatnyttan som skillnaden mellan klimatavtrycket från produkter i Sverige jämfört med klimatavtrycket från
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produkter i andra länder. Det här kan ge en kapplöpning mellan
länder att producera klimatsmart, och kan bli tufft att nå. Avgörande
för Miljöpartiet är att SCB och Naturvårdsverket ska ta fram statistiken, eftersom ett problem med att beräkna exportens klimatnytta
är bristen på tillförlitlig statistik. I betänkandet föreslås att dessa
expertmyndigheter ges i uppdrag att ta fram statistiken.
Minskade klimatutsläpp från flyg
I det nuvarande målet om att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter finns flyg inte med. Det är orimligt eftersom flyget
är det transportslag som har störst klimatutsläpp. I betänkandet
föreslås att utsläppen från inrikesflyget inkluderas i målet om sjuttio
procent minskade utsläpp från inrikes transporter till år 2030. Det
ger en tydlig signal om att flytta över resor från flyg till tåg och att
minska utsläppen från resterande flygresor.
Den svenska befolkningen flyger i genomsnitt fem gånger mer än
världsgenomsnittet. Trots det har det saknats ett mål som omfattar
klimatutsläppen från utrikes flygresor. I betänkandet föreslås att utsläppen från det bränsle som tankas i Sverige till utrikesflyg ska läggas
in i det nuvarande territoriella klimatmålet om nettonoll till år 2045.
Det är ett stort steg framåt att utsläppen från flyget, såväl inrikesflyg som utrikesflyg, nu omfattas av ett klimatmål. Miljöpartiet anser
dock att ambitionerna behöver skruvas upp framöver.
Det gick en tydlig vänster - höger skiljelinje genom miljömålsberedning kring ett förslag om att införa en progressivitet i flygskatt,
det vill säga att ju mer man flyger desto högre ska flygskatten bli.
Miljöpartiet hade gärna sett att en progressiv flygskatt införs. Vi
tycker också att det är fullt rimligt att flygresor ska förbjudas på de
sträckor där tåget är ett rimligt alternativ.
Minskade klimatutsläpp från sjöfart
I betänkandet föreslås att halva delen av utsläppen från fartyg på internationell resa som tankar i svenska hamnar ska läggas in i Sveriges
nuvarande territoriella klimatmål. Det är halva delen som adresseras
eftersom det är så långt vi har rådighet. Det är ett kliv framåt att det
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för första gången finns ett mål för sjöfart, men även här behöver
ambitionerna skruvas upp.
Offentlig konsumtion
Ett siffersatt klimatmål för offentlig konsumtion har efterfrågats av
företag, kommuner och civilsamhället. Sekretariatet tog fram ett förslag om att minska klimatutsläppen från offentliga inköp med 85 procent till 2035. Forskning som presenterats av Mistra Carbon Exit
visar att kostnaden för slutkunden för klimatsmarta inköp, i det här
fallet kommuner och regioner, inte är så stor.
Trots det såg högerpartierna till att det siffersatta målet föll i miljömålsberedningen. Det blev istället ett mål om att klimatutsläppen från
det offentliga ska minska snabbare än utsläppen från samhället i
övrigt. Det är långt ifrån tillräckligt och Miljöpartiet kommer att
driva på för ett siffersatt mål framöver. Högerpartierna motverkade
också ett förslag om att klimathänsyn även ska omfatta Lagen om
valfrihet.
Vi fick dock många viktiga åtgärder på plats, till exempel ett lagkrav om att kommuner och regioner ska ta hänsyn till klimatmålen
när de upphandlar, en programutbildning för de som upphandlar, att
Konkurrensverket ska utöva tillsyn över klimat i upphandling, och
att starta upp en databas med klimatdata som både kommuner och
företag kan ta del av.
Mål mot avskogning
Cirka fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter, nära 0,4 ton per capita,
kom från avskogning i tropiska länder kopplat till svensk konsumtion år 2012. Miljöpartiet anser att avskogning som sker utomlands
kopplad till Sveriges konsumtion måste upphöra snarast. Sekretariatet
föreslog ett etappmål till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan: ”Senast 2030 ska Sveriges konsumtion inte bidra till risk
för avskogning utomlands.” Miljöpartiet anser att målsättningen borde
ha införts, och att Sverige borde stå upp för EU-kommissionens lagförslag om att motverka avskogning kopplat till konsumtion. Vi anser också att det behöver säkerställas att offentliga inköp inte bidrar
till avskogning.
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Styrmedel och åtgärder
Miljöpartiet anser att det är helt nödvändigt att de föreslagna målen
följs av kraftfulla styrmedel och åtgärder. Det är viktigt att arbeta
både med prissignaler och tillgänglighet. Både en grön skatteväxling,
och att vi politiker måste se till att de klimatsmarta alternativen finns
tillgängliga för att möjliggöra en klimatsmart vardag.
Högerpartierna är förtjusta i begreppet kostnadseffektivitet, det
vill säga att ett mål ska uppnås till lägsta möjliga monetära kostnad.
Miljöpartiet föredrar samhällsekonomisk effektivitet, det vill säga att
väga samhällsmål mot varandra för att uppnå störst samhällsnytta. Ju
fler synergier desto bättre. Det är viktigt att ta hänsyn till de effekter
klimatåtgärder får på folkhälsa, biologisk mångfald och andra miljömål, fördelningspolitik och jämställdhet.
Det finns ett antal förslag på styrmedel och åtgärder som sekretariatet har tagit fram men som på grund av tidsbrist inte har behandlats. De finns i diariet som hör till det här betänkandet och kan läsas
där. Miljöpartiet kommer att driva på för att styrmedel och åtgärder
genomförs framöver.
För att nämna några:
• Transporter: satsningar på tåg, progressiv flygskatt och skärpt reduktionsplikt.
• Jordbruk och livsmedel: alternativ till konstgödsel och att motverka överförsäljning av mat.
• Bostäder: gränsvärden för klimatdeklarationer, återbruk vid byggnation och att bygga med trästomme.
• Textil och elektronik: att främja reparationer och återbruk, och
digitala system för spårbarhet genom leverantörskedjan.
• Näringsliv: krav på företag att redovisa sina klimatutsläpp enligt
scoop 1-3, samt att skärpa upp klimatkompensation och parallellt
istället gå över till att klimatstödja andra länder (“climate contribution claim”).
Ofta ställs människan i motsats till naturen och planeten. Inget kunde
vara mer fel. Vi måste finna sätt att leva i samklang med naturen och
inom planetens gränser. Det går att förhandla med partier men det
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går inte att förhandla med atmosfären. Den kostnad man tror sig
spara nu kommer flerdubbelt tillbaka i form av klimatförändringar.
Det är en styrka att samtliga partier har ställt sig bakom målen
för konsumtion och export, och att en majoritet stödjer målen för
flyg och sjöfart. Med den här målstrukturen lägger vi grunden för ett
klimatarbete som omfattar alla Sveriges klimatutsläpp.
Amanda Palmstierna
Riksdagsledamot för Miljöpartiet
Ledamot i miljömålsberedningen
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Särskilt yttrande av ledamoten Elin Segerlind (V)
Särskilt yttrande av Vänsterpartiet
Sveriges nuvarande klimatmål hanterar endast Sveriges territoriella
utsläpp av växthusgaser. Vår konsumtion orsakar dock betydligt
större utsläpp än de territoriella utsläppen genom vår import och
internationella transporter. Naturvårdsverket och Statistiska Centralbyrån har i dag ett system för att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Utsläpp som produktion av importerade varor
skapar i andra länder räknas in i siffrorna och utsläpp som sker i
Sverige för det som exporteras räknas bort. Största delen av de utsläpp som orsakas av vår konsumtion sker i andra länder. För att
Sverige ska leva upp till Parisavtalet måste Sverige kraftigt minska de
konsumtionsbaserade utsläppen per person och år. Vänsterpartiet
har under lång tid föreslagit att Sverige ska införa ett kompletterande
klimatmål för de konsumtionsbaserade utsläppen för att medvetet
arbeta för att minska dessa till en hållbar nivå. Vi har även föreslagit
att ett nationell mål för att minska köttkonsumtionen antas samt att
en handlingsplan för att minska klimat- och miljöpåverkan från hela
livsmedelskedjan tas fram.
Därför välkomnade Vänsterpartiet när regeringen gav Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå en samlad strategi för att uppnå en
klimatmässigt hållbar konsumtion. Det finns flera anledningar till att
beredningen inte kommer längre än den gjort, men den når ändå
fram med sin målsättning om att ta fram förslag på konsumtionsbaserade utsläpp likväl som mål för offentlig upphandling, flyg och
sjöfart. Det är i grunden något mycket positivt. Med det här förslaget på mål för minskad klimatpåverkan från konsumtion och ökad
klimatnytta från exporten tar Sverige ett första viktigt steg mot att
bli första land i världen med mål för konsumtionen.
För Vänsterpartiet har det under beredningens gång varit viktigt
att stå upp för att det mål vi tar ska ta oss mot Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det har också varit avgörande att målet för exporten och målet
för de konsumtionsbaserade utsläppen inte ska sammanblandas.
Därför är vi nöjda med att de mål som nu läggs fram som förslag är
två separata mål.
Samtidigt är det tydligt för Vänsterpartiet att målet för de konsumtionsbaserade utsläppen kommer behöva skärpas. Som det ser ut
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nu kommer inte 1,5 gradersmålet nås med de styrmedel och åtgärder
som redan är beslutade och senaste IPCC rapporten visar att
fönstret inom vilket vi har på oss att agera krymper. I förslaget från
beredningen ingår en kontrollstation vid 2027, den kontrollstationen
ska ta hänsyn till bland annat IPCC och vid behov ska justeringar
göras. Vänsterpartiet ser däremot möjligheten att göra en kontrollstation tidigare om vi ser att utvecklingen för klimatet ytterligare
försämrats innan 2027.
Sverige bör anta klimatmål om nollutsläpp senast 2035
Klimatkrisen är alvarlig och vi måste agera. När Miljömålsberedningen nu arbetat med mål för konsumtionsbaserade utsläpp så har
vi gjort det inom ramen för de nationella och långsiktiga klimatmålen.
Det svenska långsiktiga klimatmålet innebär att utsläppen från
verksamheter inom Sverige senast år 2045 ska vara minst 85% lägre
än utsläppen år 1990. För att klara de återstående 15% får kompletterande åtgärder räknas in. Det kan t.ex. vara ökade upptag av koldioxid i skog och mark eller investeringar i andra länders utsläppsminskande åtgärder. Vänsterpartiet vill öka ambitionen vad gäller när
målet om nollutsläpp av fossila växthusgaser senast ska vara uppnått
för att vårt nationella mål ska vara i linje med Parisavtalets målsättning. Vänsterpartiet vill också se skarpare delmål till 2030 och 2040
med avseende på att målen ska nås genom egna nationella åtgärder
för utsläppsminskningar och inte genom köp av utsläppskrediter.
Vänsterpartiet vill att Sverige ska arbeta för att senast 2035 ha nollutsläpp i atmosfären. Klimatmålet ska nås genom utsläppsminskningar
inom landet, omfatta utsläpp inom såväl handlande- som icke-handlande sektorn, det vill säga oavsett om det innefattar utsläpp som
omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter eller de som hanteras
nationellt och avser de utsläpp som är skapade av mänsklig verksamhet.
Ett klimatpolitiskt ramverk kan rätt utformat stärka Sveriges
möjligheter att ta ansvar för våra historiska utsläpp och bidra till att
förverkliga Parisavtalets målsättningar. Vänsterpartiet ser däremot
att det antagna klimatpolitiska ramverket har brister för att vara i
enlighet med Parisavtalets ambitioner och i styrning för att minska
utsläppen från vår konsumtion. För att i tid bidra till att den globala
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temperaturhöjningen begränsas till maximalt 1,5 grader anser
Vänsterpartiet att Sverige måste skärpa sina nationella utsläppsminskningsmål till 2030 och 2040.
Vänsterpartiet anser inte att utsläppsmålen för den icke handlande sektorn till 2030 och 2040 ska kunna nås genom flexibla mekanismer. Sveriges nuvarande delmål för 2030 och 2040 på 63 respektive 75 procent lägre utsläpp innebär att dessa kan nås genom sådana
åtgärder som t.ex. uppköp av utsläppskrediter i andra länder med
upp till 8 procentenheter av målet. Vänsterpartiet anser att kompletterande åtgärder öppnar för att Sverige riskerar att tappa fokus på
egna nödvändiga utsläppsminskningar och till del får förlita sig på
åtgärder med osäker klimatnytta. Dessutom kan beroendet av ”flexibilitet” få konsekvensen att Sverige i internationella sammanhang
kommer att driva på för en fortsatt användning av osäkra utsläppskrediter i stället för att de industrialiserade staterna tar ansvar för
sina historiska utsläpp genom utsläppsminskningar på hemmaplan.
Mål för offentlig upphandling
Vänsterpartiet välkomnar att det i och med beredningens arbete nu
finns förslag på mål för minskad klimatpåverkan från offentlig
konsumtion och upphandling. Det offentligas konsumtion står för
en stor del av den totala konsumtionen i Sverige och i Miljömålsberedningens underlag ges vid handen att den offentliga konsumtionen 2019 stod för mer än 23 miljoner ton co2-eq eller 28% av den
totala klimatpåverkan från svensk konsumtion. Det är också rimligt
att göra bedömningen så som beredningen nu gör att det offentliga
ska gå före. Den offentliga sektorn upphandlar idag inom samtliga
konsumtionsområden och dess val av produkter har därför betydelse
och kan vara ledande för att skapa både kapacitet och efterfrågan.
Beredningen har enats om att föreslå att riksdagen beslutar om
ett etappmål för utsläpp från offentlig upphandling av varor och
tjänster. Målet innebär att utsläppen från offentligt upphandlade
varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i
övrigt. Gällande det här målet förespråkade Vänsterpartiet att det
etappmål som beredningens sekretariat föreslog om att minska utsläppen från den offentliga konsumtionen med 85% till 2035 borde
varit kvar. Så blev inte fallet. I likhet med det långsiktiga målet till
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2045 var tanken att målet för den offentliga upphandlingen skulle
vara att minska utsläppen med 85%. När det gällde det långsiktiga
målet skulle resterande 15% nås genom kompletterande åtgärder,
något beredningen inledningsvis föreslog men inte som ett krav. Vad
gäller målåret 2035 utgick beredningen inledningsvis från att den
struktur som finns för de territoriella klimatmålen, med det långsiktiga målet till 2045, skulle följas med fem- och tio års intervaller.
Att föreslå ett målår till 2035 är i linje med ambitionen att låta det
offentliga gå före samtidigt som det inte får läggas tidigare än att det
är praktiskt genomförbart. Det är beklagligt att det nu inte blir något
siffersatt mål för 2035.
Nu kommer målet följas upp i klimathandlingsplanen och av
klimatpolitiska rådet men utan ett etappmål eller någon målbana är
det svårt att säga om Sverige är på rätt väg för att nå målet om nettonoll till 2045. Vänsterpartiet beklagar att den offentliga konsumtionen inte fick ett siffersatt mål och också att det mål som nu sattes inte
blev skarpare. Målet säger nu bara att det offentliga ska minska snabbare med specificerar inte med hur mycket eller i vilken takt minskningen ska vara större än i samhället i övrigt.
Mål för flyg
Vänsterpartiet välkomnar att koldioxidutsläpp från inrikes flyg inkluderas i etappmålet från inrikes transporter till 2030.
Vänsterpartiet menar att alldeles för lite görs för att på allvar
minska luftfartens miljö och klimatpåverkan. Den svenska flygskatten är ett välkommet steg framåt, men långt ifrån tillräckligt. Obligatorisk biobränsleinblandning kommer endast att minska utsläppen
i begränsad utsträckning och öppnar för nya miljöproblem om beroendet av biodrivmedel blir för stort. Elektrifiering och andra tekniska
lösningar ligger långt i framtiden. Miljömålsberedningen har inte tagit
ställning till ekonomiska styrmedel men det är tydligt att det behövs
flera ekonomiska styrmedel och andra åtgärder som tillsammans
leder till minskade utsläpp från flygsektorn. Vänsterpartiet ser även
behov av massiva statliga satsningar för att stärka konkurrenskraften
för tåg och kollektivtrafik och genomföra andra transporteffektiva
åtgärder för att minska flygandet. Vi anser att Trafikverkets underlag
och planförslag ska utgå från våra klimatmål. En utredning bör
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tillsättas för att införa reklambegränsade åtgärder för verksamheter
som innefattar fossil energi. Regioner bör ges möjlighet att införa fler
trängselskatter och ekonomiska styrmedel införas för att stimulera
fler att resa kollektivt istället för med mer klimatbelastande transportmedel.
Vänsterpartiet vill se en minskad andel flygande och en omställning från flyg till bland annat järnväg. Det flyg som ska vara kvar
behöver ställas om. Problemet är att hållbara biobränslen är en bristvara och elektrifierade flygplan inte är tekniskt mogna för kommersiell användning på kort och medellång sikt. Däremot ser vi att det i
delar av landet idag saknas alternativ till flyget men också att prioriteringar måste göras över vilka flyglinjer som är samhällsviktiga.
Flyg är också kraftigt subventionerat i form av skattebefriat bränsle
och momsbefriade biljetter. En viktig utgångspunkt är att flyget
måste vara att flyget ska bära sina egna kostnader. Vänsterpartiet
anser att en progressiv flygbeskattning bör införas.
Vänsterpartiet välkomnar att utsläpp från bunkring till internationellt flyg i beredningens förslag inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål om att nå nettonollutsläpp inom svenskt territorium senast 2045. Det är viktigt med nationella åtgärder även för
flyget, reglering av klimatpåverkan från internationellt flyg kan inte
enbart komma från Icao och EU. Deras regelverk är idag långt ifrån
tillräckliga och ska inte heller stå i vägen för nationella åtgärder.
Mål för sjöfart
Sjöfarten är ett energieffektivt transportslag i synnerhet för godstransporter. Att genomföra en konsekvent satsning på att öka andelen godstransporter med sjöfart och järnväg är en nödvändig åtgärd i omställningen till ett hållbart transportsystem. Samtidigt måste
sjöfartens klimatomställning ta fart och miljöpåverkan minimeras.
Vänsterpartiet välkomnar därför att beredningen nu öppnar för att
sjöfarten ska ta plats inom de territoriella klimatmålen. Målet så som
det föreslås från beredningen innebär att 50% av utsläppen från
fartyg på internationell resa som anlöpt eller avgått svensk hamn inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål om att nå nettonollutsläpp inom svenskt territorium senast 2045.
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Vänsterpartiet ser ingen anledning att inte låta hela sjöfarten ta
plats inom det territoriella målet. Klimatpåverkan från bunkring i
Sverige till den internationella sjöfarten har ökat snabbt sedan 1990talet och vi har ett ansvar att minska klimatpåverkan från den. Vi
delar inte den bedömning som beredningen gör att inkludera halva
delen av utsläppen ökar tydligheten och långsiktigheten i klimatarbetet. Tydligare hade varit att inkludera alla utsläpp från fartyg på
internationell resa.
Vänsterpartiet tycker det är bra om Sverige kan ge tydliga signaler
till branschen att en omställning krävs och att utsläppen måste ner.
Sjöfarten är i dag i stort sett helt beroende av oljebaserade drivmedel.
Alternativa drivmedel börjar dock i ökad utsträckning utvecklas i
form av LNG (flytande naturgas), och i viss mån el- eller hybriddrift
med batterier eller bränsleceller. Även elektrobränslen är under
utveckling. Fler och fler rederier i Sverige planerar nu att gå över till
mer miljövänliga drivmedel. I Energimyndighetens strategiska plan
för omställning till en fossilfri transportsektor (2017) konstaterar
man att drivmedel som används till sjöfart inte beskattas. Sverige bör
därför verka för att ekonomiska styrmedel införs. För att främja
användningen av förnybara drivmedel inom nationell sjöfart anser
myndigheten att det behöver utredas vilka ytterligare styrmedel som
kan införas. Vänsterpartiet stödjer ett sådant initiativ och anser att
detta omgående bör utredas.
I dag är det flera nationella myndigheter som har olika ansvarsområden kopplat till sjöfartsfrågor. Däremot saknas en myndighet
som följer upp och utvärderar effekterna av sjöfartens samlade påverkan på havsmiljön och dess ekosystem. Därför välkomnar Vänsterpartiet att Naturvårdsverket föreslås få i uppdrag att ta fram statistik
över växthusgasutsläppen av de fartyg som avgått svensk hamn till
en hamn utomlands eller anlöpt svensk hamn från en hamn utomlands.
Till slut
Det har varit en beredning som arbetat hårt och in i det sista för att
nå fram till ett beslut om mål för minskad klimatpåverkan från
konsumtion och ökad klimatnytta från exporten. Det är ett gediget
arbete som Vänsterpartiet står bakom helheten. Att vi hade velat gå
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längre och se skarpare målsättningar och åtgärder hindrar inte att vi
ser att det här är ett viktigt steg på vägen. Det finns alla möjligheter
att arbeta vidare och vi förväntar oss att regeringen snarast lägger
fram en proposition med beredningens förslag som miniminivå. Det
är först då förslagen i det här betänkandet kommer ha en möjlighet
att bli verklighet.
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Parlamentarisk beredning för underlag om
hur miljökvalitetsmålen kan nås
Beslut vid regeringssammanträde den 1 juli 2010
Sammanfattning
En parlamentariskt sammansatt beredning, biträdd av regeringens
utsedda experter och sakkunniga, ska lämna förslag till regeringen om
hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås.
Beredningens övergripande uppdrag ska vara att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom av regeringen prioriterade områden. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med
näringsliv, ideella organisationer, kommuner samt myndigheter. Det
övergripande uppdraget gäller till och med år 2020. Beredningen kommer under denna tid att få tilläggsdirektiv i enlighet med regeringens
prioriteringar. Beredningens arbete ska utvärderas 2015.
Beredningens första uppdrag är att lämna förslag till en handlingsplan för hur strategier och etappmål bör utvecklas och, om tillräckligt underlag finns, föreslå etappmål. De prioriteringar som görs
i propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
(prop. 2009/10:155) ska vara utgångspunkten för beredningens arbete.
Hänsyn ska tas till de förslag till delmål som Miljömålsrådet presenterade i rapporten Miljömålen – nu är det bråttom (den fördjupade
utvärderingen 2008). Handlingsplanen ska redovisas senast den 31 december 2010.
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En parlamentariskt sammansatt beredning tillsätts
För ett effektivt och långsiktigt miljöarbete
I propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
(prop. 2009/10:155) presenterade regeringen inriktningen för miljöpolitiken och ett effektivare miljömålssystem.
I propositionen föreslås bl.a. ett generationsmål med preciseringar
som innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska
vara uppfyllda inom en generation och som anger inriktningen för
vad miljöpolitiken ska sikta mot (prop. 2009/10:155 s 21). Dessutom
ska de nuvarande delmålen ersättas med etappmål som ska vara målövergripande och inriktade på den samhällsomställning som behövs.
En annan förändring innebär att uppgiften att följa upp och utvärdera miljökvalitetsmålen skiljs från uppgiften att ge förslag till
strategier med styrmedel och åtgärder. För uppföljning och utvärdering ansvarar fortsättningsvis myndigheterna i miljömålssystemet.
Samtidigt ges nu en parlamentariskt tillsatt beredning i uppgift att
ge förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. Riksdagen har beslutat i enlighet med propositionen (prop. 2009/10:155,
bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377).
Den parlamentariska beredningen ska lämna förslag till regeringen
om hur miljökvalitetsmålen kan nås
För att nå en bred politisk samsyn kring miljöfrågorna får en parlamentariskt sammansatt beredning i uppdrag att ge regeringen råd om
hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås på ett sätt som
är kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv.
Beredningen ska hantera frågor som berör flera samhällsintressen
inom olika politikområden, som därigenom kräver politiska avvägningar eller områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av
stor osäkerhet.
Beredningens uppdrag ska gälla till och med 2020. Beredningen
kommer under denna tid att få tilläggsdirektiv inom de områden som
regeringen prioriterar. Beredningens arbete ska utvärderas 2015.
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Beredningens övergripande uppgift är att föreslå strategier
inom prioriterade områden
Beredningens uppgift är att föreslå strategier inom av regeringen
prioriterade områden. Strategierna ska innehåll etappmål, styrmedel
och åtgärder för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Det är ofta mer effektivt att arbeta med etappmål, styrmedel och
åtgärder målövergripande och strategivis än uppdelat per miljökvalitetsmål. Åtgärder bidrar också många gånger till att nå flera miljökvalitetsmål liksom till att nå generationsmålet. En strategi kan därför
innehålla flera olika styrmedel och åtgärder som samlat bidrar till att
nå flera mål.
Beredningen ska hantera frågor som berör flera samhällsintressen
och som därigenom kräver politiska avvägningar eller områden som
är särskilt komplexa och kännetecknas av stor osäkerhet. Strategier
inom komplexa områden är ofta målövergripande och kan därför bidra till att generationsmålet och flera miljökvalitetsmål nås.
Strategierna bör belysas i EU-perspektiv och ett internationellt
perspektiv. I de strategier som tas fram bör det ingå strategier för
miljöarbete inom EU och internationellt. Beredningen bör beakta de
skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i EU och även följa
utvecklingen av EU-lagstiftningen och anpassa sina förslag efter eventuella förändringar i EU-lagstiftningen samt till EU-rätten i övrigt.
Myndigheterna inom miljömålssystemet följer regelbundet upp
och utvärderar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Uppföljningarna visar inom vilka områden det finns fortsatta behov av insatser och dessa kommer därför att utgöra viktiga
underlag för regeringen när det gäller vilka tilläggsdirektiv som beredningen ska få.
Beredningen får underlag från myndigheter och experter
I samband med att beredningen får tilläggsdirektiv att utveckla en
strategi avser regeringen att även ge berörda myndigheter särskilda
uppdrag att ta fram underlag för beredningens arbete. Beredningen
kan vid behov också tillsätta expertgrupper för att ta fram fördjupade
analyser, med deltagare som tillfrågats utifrån uppdragets art.
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Av särskild vikt är att se till att senaste vetenskapliga underlag
ligger till grund för de strategier som tas fram. När förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder utvecklas, kommer icke
statliga aktörer att bistå med sin kunskap i de expertgrupper som
knyts till beredningen.
Beredningens förslag ska vara konsekvensanalyserade
De beslutsunderlag som beredningen redovisar ska följa kommittéförordningens (SFS 1998:1474) krav på konsekvensbeskrivningar
och kostnadsberäkningar av förslagen. Därutöver ska förslagen åtföljas av samhällsekonomiska konsekvensanalyser samt analyser av förslagens kostnadseffektivitet. Förslagen ska även innehålla alternativa
handlingsvägar.
Beredningen ska samråda och förankra förslagen
Beredningen ska stimulera till debatt om de avvägningar gentemot
andra samhällsintressen som kan krävas för att nå miljökvalitetsmålen
och generationsmålet. Beredningen bör därför utveckla en bred dialog
med länsstyrelser och andra myndigheter samt företrädare för regionala och kommunala samverkansorgan eller landsting, kommuner,
näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället. Huvudsyftet
med dialogen är att inhämta kunskap och förankra beredningens
förslag till strategier. Beredningen behöver särskilt utveckla ett nära
samarbete med Naturvårdsverket i dess roll som samordningsansvarig
myndighet för miljömålsuppföljningen.
Beredningens första uppdrag – att föreslå en handlingsplan
Föreslå en handlingsplan för hur strategier och etappmål kan utvecklas
i miljömålssystemet
Enligt propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:155) ska en parlamentarisk beredning ta fram
förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder för att
nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. I och med att etappmål
tas fram ska nuvarande delmål upphöra. De tre strategierna – Effek-
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tivare energianvändning och transporter, Giftfria och resurssnåla
kretslopp samt Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö –
har upphört och ska ersättas av strategier som beslutas av regeringen.
Etappmålen ska vara steg på vägen för att nå miljökvalitetsmålen
och generationsmålet. I Miljömålsrådets rapport Miljömålen – nu är
det bråttom! föreslog rådet nya och reviderade delmål. Utredningen
om miljömålssystemet (dir. 2008:95) har i betänkandet Miljömålen i
nya perspektiv (SOU 2009:83) ifrågasatt om de föreslagna delmålen
är utformade så att de effektivt leder till att miljökvalitetsmålen nås.
Av utredningens analys av de föreslagna delmålen framgår också att
cirka 20 delmål har samma karaktär som miljökvalitetsmålens preciseringar. De flesta delmål anger dock steg på vägen till att nå miljökvalitetsmålen och är av karaktären etappmål. Av de nuvarande
72 delmålen har 52 delmål målår 2010 eller tidigare.
I dagsläget saknas en analys av vilka etappmål som behöver utvecklas i miljömålssystemet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det saknas även underlag för att bedöma behovet av
målövergripande etappmål som är inriktade på den samhällsomställning som behöver ske i ett generationsperspektiv för att nå miljökvalitetsmålen.
Beredningen ska därför:
• Föreslå en handlingsplan för hur strategier bör utvecklas i miljömålssystemet i förhållande till miljökvalitetsmålen och till generationsmålet. Fokus ska läggas på behov av etappmål inom områden som är särskilt komplexa eller som kräver politiska avvägningar. Av handlingsplanen ska behoven av att utveckla etappmål,
styrmedel och åtgärder framgå. I de fall beredningen identifierar
behov av nya etappmål där beslutsunderlaget inte är tillräckligt
bör det av handlingsplanen framgå vilken typ av underlag som ska
tas fram samt förslag lämnas på hur det kan tas fram med tillhörande tidplan.
• Ge förslag om vilka av de föreslagna delmålen i rapporten Miljömålen – nu är det bråttom! som bör bli etappmål i miljömålssystemet och vilka som kan övergå till preciseringar under ett
miljökvalitetsmål.
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• Om det finns tillräckligt beslutsunderlag som innehåller samhällsekonomiska konsekvensanalyser, ska beredningen föreslå etappmål. I förslagen till respektive etappmål ska beredningen:
– ange vilka miljökvalitetsmål eller delar av generationsmålet som
etappmålet bidrar till,
– ge förslag på styrmedel och åtgärder som kan krävas för att etappmålet ska nås med tillhörande konsekvensanalys samt analys av
förslagets kostnadseffektivitet,
– ange om det finns skäl för riksdagen att besluta om etappmålet,
– ange den inriktning för en strategi som etappmålet kan komma
att hänföras till,
– ange om och på vilka grunder det finns behov av regional anpassning av etappmålet,
– ange om etappmålet är relevant för internationella överenskommelser eller ingår i gemenskapsinitiativ inom EU,
– ange vilken miljöinformation eller annan information (statistik)
som kan krävas för att följa upp etappmålet,
– ange vilken myndighet som bör ansvara för att etappmålet följs
upp.
Samverkan och utgångspunkter vid genomförande av det första
uppdraget
Det första uppdraget ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket inom ramen för verkets uppdrag att samordna en myndighetsgemensam översyn av miljökvalitetsmålens preciseringar. Beredningen ska i uppdraget också samverka med myndigheter som har
ansvar i miljömålssystemet.
Utgångspunkten för det första uppdraget ska främst vara de prioriteringar som görs i propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:155). Hänsyn ska också tas till de
förslag till delmål som Miljömålsrådet presenterade i rapporten Miljömålen – nu är det bråttom! (den fördjupade utvärderingen 2008).
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Redovisning av det första uppdraget
Det första uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 december 2010. Handlingsplanen ska
innehålla en konsekvensanalys i enlighet med kommittéförordningen.
(Miljödepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Miljömålsberedningen (M 2010:04)
Beslut vid regeringssammanträde den 16 december 2010
Sammanfattning
Regeringen beslutar om förlängd tid för uppdraget att föreslå en
handlingsplan för hur strategier och etappmål kan utvecklas i miljömålssystemet. I uppdraget ingår att beredningen ska lämna förslag
till etappmål i miljömålssystemet.
Handlingsplanen för strategier ska delredovisas senast den 31 december 2010. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2011.
Förlängd tid för regeringsuppdraget
Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 juli 2010 har chefen
för Miljödepartementet gett en parlamentariskt sammansatt beredning i uppdrag att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås.
Beredningens första uppdrag är att föreslå en handlingsplan för
hur strategier och etappmål bör utvecklas (dir. 2010:74). Enligt direktiven ska handlingsplanen redovisas senast den 31 december 2010.
I samband med att det sker ändringar i miljömålssystemet bör beredningen få tillräcklig tid att analysera förslag till etappmål. Beredningen
bör därför, i de fall den bedömer att beslutsunderlaget uppfyller de
krav som anges i dess direktiv, lämna förslag till en första uppsättning
etappmål i samband med slutredovisningen av sitt första uppdrag.
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Handlingsplanen för strategier ska delredovisas senast den 31 december 2010. Det första uppdraget ska slutredovisas senast den
31 mars 2011.
(Miljödepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Miljömålsberedningen (M 2010:04)
Strategi för en giftfri miljö
Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011
Sammanfattning
Regeringen beslutar att ge Miljömålsberedningen (M 2010:04) i
tilläggsuppdrag att ta fram en strategi för Sveriges arbete inom EU
och internationellt för en giftfri miljö. I strategin ska även läkemedels påverkan på miljön behandlas. I uppdraget att ta fram denna
strategi ingår att föreslå de etappmål, styrmedel och åtgärder som
behövs för att uppnå generationsmålets delar om människors hälsa
och om kretslopp fria från farliga ämnen samt miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö. Såväl de generella utgångspunkter för formulering av
strategier och etappmål i miljömålsarbetet som de för uppdraget specifika utgångspunkter som redovisas nedan ska beaktas i uppdraget.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2012.
Bakgrund
Riksdagen beslutade under våren 2010 om bl.a. en ny målstruktur
för miljöarbetet som innebär att miljöarbetet ska vara strukturerat
med ett generationsmål samt med miljökvalitetsmål och etappmål
(prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Ett viktigt syfte med den genomförda förändringen av miljömålssystemet
är att få ett tydligare fokus på operativa insatser för att åstadkomma
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den samhällsomställning som krävs för att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen. Avsikten är att i ökad utsträckning identifiera
de övergripande frågor och de mest effektiva åtgärder som kan bidra
till att nå flera miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen
för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation
för att nå miljökvalitetsmålen. Det ska som ett inriktningsmål för
miljöpolitiken ge vägledning om de värden som ska skyddas och den
samhällsomställning som krävs för att den önskade miljökvaliteten
ska kunna nås.
För att få ett effektivare miljöarbete ska breda, tvärsektoriella
strategier som utgår från aktuella politiska prioriteringar tas fram.
De nuvarande delmålen ska ersättas med utvecklade preciseringar för
miljökvalitetsmålet eller med etappmål som kan vara målövergripande och som uttrycker den samhällsförändring som behövs för att
nå miljökvalitetsmålen.
Genom att koppla styrmedel och åtgärder till strategierna och
etappmålen blir miljöarbetet mer operativt och verkningsfullt.
Regeringen tillsatte en parlamentarisk beredning, Miljömålsberedningen, den 1 juli 2010 (M 2010:04). Beredningens uppgift är
att på uppdrag av regeringen föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås
genom politiskt förankrade förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. Beredningen ska hantera frågor som berör flera
samhällsintressen och som därför kräver politiska avvägningar eller
områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor osäkerhet. Den ska även fokusera på frågor som kräver övergripande och
långsiktiga politiska prioriteringar, dels där det finns behov av strukturella förändringar, dels avseende frågor av särskild betydelse som
inte kan lösas på myndighetsnivå (dir. 2010:74). Beredningen har
överlämnat två delbetänkanden till regeringen, Handlingsplan för att
utveckla strategier i miljömålssystemet (SOU 2010:101) och Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34).
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Generella utgångspunkter för formulering
av strategier och etappmål
Målövergripande strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder
De strategier som beredningen ska utveckla ska innehålla etappmål,
styrmedel och åtgärder för att bidra till att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen. Det kan vara mer effektivt att arbeta med etappmål, styrmedel och åtgärder målövergripande och strategivis än uppdelat per miljökvalitetsmål. En åtgärd kan ibland bidra till att nå flera
miljökvalitetsmål liksom till att nå generationsmålet. En strategi kan
därför innehålla flera olika styrmedel och åtgärder som samlat bidrar till
att nå flera mål. Strategier och etappmål ska följa de generella utgångspunkter som beskrivs i beredningens första direktiv (dir. 2010:74).
Strategierna ska även kännetecknas av följande:
• Strategierna ska i möjligaste mån vara målövergripande och hantera tvärsektoriella frågor, målkonflikter och synergier.
• Strategierna ska inkludera en problem- och aktörsanalys där det
framgår hur, varför och genom vilka aktörer och sektorer miljöproblemen uppstår eller har uppstått.
• Strategierna ska ge förslag till hur problemen kan åtgärdas så nära
källan till problemet som möjligt.
• Strategierna ska innehålla en tydlig ansvars- och rollfördelning för
de insatser och åtgärder som föreslås.
• Strategierna ska, där det är relevant, behandla frågor om hållbar konsumtion, ekosystemtjänster och det internationella perspektivet.
• Strategierna ska innehålla etappmål som ska vara konkreta, tydliga och mätbara.
Generationsmålet
Generationsmålets ingående delar är övergripande för alla miljökvalitetsmål och är avsedda att säkerställa att tvärsektoriella frågor
integreras i miljömålssystemet. Generationsmålets ingående delar ska
• beaktas vid utformandet av strategierna,
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• vara utgångspunkter vid analys av behov av målövergripande etappmål, samt
• beaktas i de konsekvensanalyser som görs för de strategier med
etappmål, styrmedel och åtgärder som föreslås för att nå målen.
Uppdraget att föreslå en strategi för Sveriges arbete
inom EU och internationellt för en giftfri miljö
Bakgrund
Kemikalieproblematiken, som miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är
avsett att täcka, är och har alltid varit utpräglat gränsöverskridande
till sin karaktär. Detta gäller både produktion och konsumtion av
kemikalier och varor samt spridning av ämnen i miljön bl.a. via handel i en globaliserad värld. Samtidigt som dagens systematiska arbete
för en giftfri miljö fortskrider bör blicken riktas framåt mot nästa
steg i utvecklingen av EU-gemensamma åtgärder och internationella
överenskommelser för att nå en giftfri miljö. Åtgärder inom EU och
internationellt är helt avgörande för att det ska vara möjligt att nå
målet. De väsentliga regelinstrumenten utgörs av EU:s lagstiftning
och ett antal internationella konventioner och överenskommelser.
En viktig del av regleringen utgörs av EU:s kemikalielagstiftning
Reach. Denna gemensamma lagstiftning lämnar små möjligheter för
enskilda länder att avvika med egen lagstiftning.
Specifika utgångspunkter för uppdraget
En strategi för Giftfri miljö behöver omfatta en mångfald av ändamålsenliga och effektiva åtgärder av betydelse för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålet, men särskilt fokus bör riktas mot
vissa områden som har uppmärksammats på senare tid.
Nya utmaningar har till exempel uppkommit, med bl.a. rön om
kombinationseffekter, användning av hormonstörande och allergiframkallande ämnen samt möjliga hälso- och miljöeffekter av nanomaterial. Reach bedöms inte generera tillräcklig kunskap när det gäller
effekter av s.k. lågvolymämnen, dvs. ämnen som importeras eller
används inom EU i volymer mindre än ett ton per år.
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Generellt bidrar miljöåtgärder inom EU och Sverige också till att
förbättra miljösituationen internationellt. På kort sikt kan i vissa fall
strängare krav på ämnen som används vid produktion av t.ex. varor
och livsmedel inom EU medföra att produktionen i stället sker på
andra platser. I ett längre perspektiv är det dock troligt att strängare
krav som tillämpas inom EU bidrar till en skärpning av kraven även
i andra delar av världen. Samtidigt stimuleras en teknisk utveckling
som medför att produktionen kan ske på ett säkrare sätt ur hälsooch miljösynpunkt. Ett tydligt exempel på detta är genomförandet
av direktivet om farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (s.k. RoHS-direktivet) som förbjuder förekomsten av vissa särskilt farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Till följd
av EU:s bestämmelser har många andra länder infört liknande regler
och den globala produktionen av elektronik har därmed fått anpassas
till de krav som EU ställer upp.
Sverige bör ta ledningen i detta arbete. De frågor som särskilt bör
beaktas är stärkt kunskap om effekter på människa och miljö, förbättrade system för spridning av information om farliga ämnen i varor
samt snabbare utfasning av särskilt farliga ämnen.
Informationen om farliga ämnen i varor, inklusive livsmedel, är
fortfarande inte tillräcklig för att aktörer i varukedjan ska kunna bedöma hur varorna kan utvecklas, användas och återanvändas på ett
säkert sätt. Informationssystemen möjliggör inte heller för företagen
att aktivt kunna välja bort farliga ämnen. Högre krav behöver ställas
på tillverkare och leverantörer, både inom EU och internationellt.
Det är angeläget att skyddsnivån för särskilt farliga ämnen är
genomgående hög i olika regelverk inom EU och att hänsyn tas till
att barn och ungdomar kan vara särskilt känsliga för ämnen och också mer exponerade än vuxna. Detta gäller t.ex. för hormonstörande
och allergiframkallande ämnen samt för kombinationseffekter. Internationellt saknas i dag möjlighet att begränsa ämnen annat än sådana
som uppfyller kriterierna enligt Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.
Vi konsumerar även läkemedel, kosmetiska och hygieniska produkter och livsmedel. Förekomsten av farliga ämnen i dessa produktgrupper är till stor del reglerad på EU- eller internationell nivå. Trots
detta är kunskapen om ingående ämnens potentiella negativa effekter
på hälsan eller miljön, både akuttoxiska effekter och långtidseffekter,
i många fall bristfällig och behöver studeras närmare.
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Läkemedel är en självklar del av vården och ger direkt patientnytta. Snabb medicinsk utveckling och bättre användning har kontinuerligt ökat nyttan av läkemedel för patienten och sjukvården. Tillgången till läkemedel begränsas av att man måste få ett läkemedel
förskrivet för att få tillgång till det. Detta gäller alla receptbelagda
läkemedel som står för den största delen av läkemedelsmarknaden.
Även för det receptfria sortimentet finns ett regelverk för hur dessa
läkemedel ska förvaras i detaljhandeln för att säkerställa en hög
patientsäkerhet. I läkemedel förekommer ofta flera aktiva substanser
som kan ha potentiell miljöpåverkan. De miljöriskbedömningar som
har gjorts visar att dagens läkemedelsanvändning inte orsakar risk för
akuttoxicitet för vattenlevande organismer, men kan innebära risk för
långtidseffekter och orsaka förorening av dricksvattnet. Fortfarande
finns det betydande brister i kunskapen om vilka effekter som läkemedelsrester i miljön ger upphov till t.ex. i form av kontaminering
av dricksvatten, och vilka effekter för människors hälsa som detta på
sikt kan ge upphov till. Vidare saknas kunskap om vilka strategier
som är mest effektiva för att läkemedel inte ska spridas till miljön.
Till exempel saknas kunskap om vilka insatser som skulle kunna vidtas för att minska kassation av läkemedel respektive vilka åtgärder
som kan vidtas vid reningsverk.
Tillgång till effektiv läkemedelsbehandling är avgörande för att
kunna bedriva en modern hälso- och sjukvård och för att uppfylla
hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) mål om en god och jämlik
vård. Det gäller särskilt för de personer som har störst behov av vård.
Särskilda avvägningar kan därför behöva göras mellan behoven av tillgång till effektiv läkemedelsbehandling och effekter av läkemedelsanvändning på den yttre miljön och på människors hälsa. Det är därför
av stor vikt att konsekvenserna av olika riktade insatser är tillräckligt
analyserade med hänsyn till dessa avvägningar. Det pågår ett arbete
med insatser som vidtas för en bättre läkemedelsanvändning, bl.a.
inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin, som också kan
få positiva effekter på miljön.
I december 2009 föreslog Läkemedelsverket i sin redovisning av
ett regeringsuppdrag om möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiva substanser en rad åtgärder för att
minska miljöpåverkan, varav flera är riktade mot EU- och internationell nivå. Ett område som särskilt utpekas är skärpta miljökrav
vid tillverkning av läkemedel och aktiva substanser.
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Det finns även begränsad kunskap om vilka miljörisker som användningen av kosmetiska och hygieniska produkter kan ge upphov till.
Få undersökningar har gjorts av ingrediensernas förekomst i miljön.
Toxiska ämnen finns fortfarande i bl.a. livsmedel. Hittills har
riskbedömningen utgått från vad som är ett tolerabelt intag för varje
enskilt ämne. Detta angreppssätt, som också finns i andra sammanhang, kan behöva ses över utifrån nya rön om kombinationseffekter.
Utifrån nya rön kan ytterligare åtgärder behövas för att skydda hälsa
och miljö.
Kretsloppsperspektivet bör beaktas i strategin. Kemikaliekontroll
handlar inte endast om att vidta åtgärder på ämnes- eller produktnivå
utan även i fråga om miljö- och hälsoaspekterna under hela livscykeln, dvs. vid produktion, konsumtion, avfallshantering och återvinning. Kemikalier kan cirkulera i återvunna produkter under lång
tid. Ett viktigt syfte med det avfallsförebyggande arbetet handlar om
att minska innehållet av farliga ämnen i material och produkter. Beredningen ska därför beakta livscykelperspektivet av kemikalieanvändningen i strategin som bör ha ett tydligt målövergripande perspektiv.
Uppdraget
Beredningen ska, med beaktande av de generella samt för denna strategi specifika utgångspunkterna som angetts ovan
• föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder för att
uppnå generationsmålet om människors hälsa och om kretslopp
fria från farliga ämnen samt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö,
• föreslå prioriteringar och områden där Sverige kan lansera nya
initiativ på EU-nivå och den internationella arenan, samt vilka
existerande processer som bör prioriteras,
• föreslå vilken typ av underlag som bör tas fram samt hur det kan
tas fram, med tillhörande tidsplan, i de fall beredningen identifierar
behov av nya etappmål där beslutsunderlaget inte är tillräckligt,
• föreslå vilken ytterligare forskning på området som bör komma
till stånd i Sverige, inom EU och internationellt samt hur sådan
forskning ska komma till stånd, samt
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• föreslå hur Sveriges internationella utvecklingsarbete och tekniköverföring kan bidra till utvecklingen.
Strategin bör innehålla en utförlig beskrivning av de utmaningar som
behöver adresseras internationellt och inom EU.
Samråd och redovisning av uppdraget
Beredningen ska utveckla en dialog med näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället för att inhämta kunskap och förankra
beredningens förslag till strategi.
Beredningen ska följa det arbete som pågår med att ta fram en
nationell läkemedelstrategi respektive genomförandet och uppföljningen av denna strategi. Beredningen ska även följa och beakta
Naturvårdsverkets arbete med den fördjupade utvärderingen 2012 av
miljökvalitetsmålen och generationsmålet samt Kemikalieinspektionens
arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2012.
(Miljödepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Miljömålsberedningen (M 2010:04)
Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning
– med syfte att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen
Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2011
Sammanfattning
Regeringen beslutar att ge Miljömålsberedningen (M 2010:04) i tilläggsuppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för att uppnå relevanta
delar i generationsmålet och miljökvalitetsmålen kopplade till en långsiktigt hållbar markanvändning utifrån ett helhetsperspektiv. I uppdraget att ta fram denna strategi ingår att ta fram en bred problemanalys och att utifrån denna föreslå de etappmål, styrmedel och åtgärder
som behövs för att uppnå relevanta delar i generationsmålet samt de
miljökvalitetsmål som är kopplade till en långsiktigt hållbar markanvändning. I uppdraget ingår även att analysera hur begreppet långsiktigt hållbar markanvändning kan definieras. Såväl de generella
utgångspunkterna för formulering av strategier och etappmål i miljömålssystemet som redovisades i direktivet (dir. 2010:74) om att tillkalla en parlamentarisk beredning för miljökvalitetsmålen, som de
för uppdraget specifika utgångspunkterna, redovisade nedan, ska beaktas i uppdraget. Uppdraget ska delredovisas i fråga om analysfasen
med plan för eventuellt ytterligare delredovisningar senast den 31 mars
2012. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2014.
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Bakgrund
Riksdagen beslutade under våren 2010 om en ny målstruktur för
miljöarbetet som innebär att miljöarbetet ska vara strukturerat med
ett generationsmål samt med miljökvalitetsmål och etappmål
(prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Ett viktigt syfte med den genomförda förändringen av miljömålssystemet
är att få ett tydligare fokus på operativa insatser för att åstadkomma
den samhällsomställning som krävs för att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen. Avsikten är att i ökad utsträckning identifiera
de övergripande frågor och de mest effektiva åtgärder som kan bidra
till att nå flera miljökvalitetsmål. Generationsmålet ger vägledning
om de värden som ska skyddas och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
För att få ett effektivare miljöarbete ska breda, tvärsektoriella
strategier som utgår från politiska prioriteringar tas fram. De nuvarande delmålen ska ersättas med utvecklade preciseringar för miljökvalitetsmålet eller med etappmål som kan vara målövergripande och
som uttrycker den samhällsförändring som behövs för att nå miljökvalitetsmålen. Genom att koppla styrmedel och åtgärder till strategierna och etappmålen blir miljöarbetet mer operativt och verkningsfullt.
Regeringen tillsatte en parlamentarisk beredning, Miljömålsberedningen, den 1 juli 2010 (M 2010:04). Beredningens uppgift är att på
uppdrag av regeringen föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås genom
politiskt förankrade förslag till strategier med etappmål, styrmedel
och åtgärder. Beredningen ska hantera frågor som berör flera samhällsintressen och som därför kräver politiska avvägningar eller områden
som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor osäkerhet. Den
ska även fokusera på frågor som kräver övergripande och långsiktiga
politiska prioriteringar, dels där det finns behov av strukturella förändringar, dels avseende frågor av särskild betydelse som inte kan lösas
på myndighetsnivå (dir. 2010:74). Beredningen har överlämnat två
delbetänkanden till regeringen, Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet (SOU 2010:101) och Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34). I det förstnämnda betänkandet föreslog beredningen tre områden för strategier under 2011–2014 där ett
var långsiktigt hållbar markanvändning. Den 9 juni 2011 beslutade
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regeringen om tilläggsdirektiv till beredningen som gällde att ta fram
ett förslag till strategi för giftfri miljö (dir. 2011:50).
Generella utgångspunkter för formulering av strategier
och etappmål
Målövergripande strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder
De strategier som beredningen ska utveckla ska innehålla förslag till
etappmål, styrmedel och åtgärder för att bidra till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det kan vara mer effektivt att arbeta
med etappmål, styrmedel och åtgärder målövergripande och strategivis än uppdelat per miljökvalitetsmål eftersom en åtgärd ibland kan
bidra till att nå flera miljökvalitetsmål liksom till att nå generationsmålet. En strategi kan därför innehålla flera olika styrmedel och åtgärder som samlat bidrar till att nå flera mål. Strategier och etappmål
ska följa de generella utgångspunkter som beskrivs i beredningens
tidigare direktiv (dir. 2010:74 och dir. 2011:50).
Uppdraget att föreslå en strategi för en långsiktigt hållbar
markanvändning med syfte att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen
Specifika utgångspunkter för uppdraget
En långsiktigt hållbar markanvändning är avgörande för att vi ska kunna
nå generationsmålet och många av miljökvalitetsmålen. Därför krävs
att ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar och deras inbördes relation beaktas.
Begreppet markanvändning innefattar både användningen av marken, t.ex. skogsbruk, jordbruk, friluftsliv, bebyggelse, transportinfrastruktur, och det sätt som marken inom en sådan brukas när det gäller
t.ex. metoder, intensitet och tekniker. Grunddragen i hur mark ska
användas kommer i första hand till uttryck i de översiktsplaner som
tas fram på kommunal nivå. Av 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900)
framgår hur hänsyn ska tas till allmänna och enskilda intressen vid
planläggning av mark- och vattenområden. I vilken mån dessa planer
förverkligas och marken tas i anspråk för olika användning och brukande är ofta ett samspel mellan den kommunala och den statliga och
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regionala nivån likväl som med samhällets övriga aktörer. Andra lagar
som reglerar hur marken används, nyttjas och brukas är exempelvis
miljöbalken (1998:808) och skogsvårdslagen (1979:429). Den som
har ägande- och bruksrätt till marken har stort inflytande över hur
den används och brukas. Beslut om markanvändning tas i vissa fall på
statlig nivå, exempelvis för skyddade områden som nationalparker.
Både användningen och brukandet av marken kan ha betydelse,
både på kort och lång sikt, när det gäller förutsättningarna för att nå
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det kan exempelvis påverka
möjligheten till flexibilitet i markanvändning över tid samt möjligheten till kontinuitet i brukande och bevarandeåtgärder. Ett långsiktigt perspektiv behövs bl.a. för att möjliggöra anpassning till ändrade
förutsättningar över tiden och för att undvika inlåsningseffekter.
I synnerhet förändringar i användningen av marken kräver längre tidsperspektiv eftersom de kan leda till förändringar av definitiv karaktär.
För att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen är det viktigt
att säkra ekosystemens resiliens1, deras långsiktiga produktion av
ekosystemtjänster samt möjligheten till ett långsiktigt hållbart brukande och nyttjande av naturresurser.
Många av de faktorer som påverkar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålen behöver beaktas i ett helhetsperspektiv. Landskapets
olika aspekter och deras inbördes samband, synergier och konflikter
bör beaktas. Det gäller t.ex. förändrad hydrologi och fördelning och
samband mellan förekomst av olika typer av ekosystem. Dessa faktorer styrs såväl av typ av markanvändning som av brukandet och har
stor inverkan inte bara på den biologiska mångfalden utan även på
möjligheterna till anpassningar till klimatförändringar och fortsatt
brukande. Helhetsperspektivet är också viktigt för en optimal hushållning av den totala markresursen.
Samhällsplanering och samhällsbyggande har en långsiktig påverkan på möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
exempelvis genom bebyggelse och infrastruktur eller skydd av områden. Markanvändningen kan påverkas både direkt och indirekt.

1

Resiliens är ett mått på ett ekosystems förmåga att klara av störningar utan att övergå till ett
annat mindre önskvärt tillstånd.
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Såväl Klimatberedningen i sitt betänkande ”Svensk Klimatpolitik”
(SOU 2008:24) som Energieffektiviseringsutredningen i sitt betänkande ”Vägen till ett energieffektivare Sverige” (SOU 2008:110) har
påtalat behovet av en samhällsplanering som främjar en transportoch energieffektiv samhällsstruktur. Regeringen delar denna syn
vilket framgår av klimatpropositionen (prop. 2008/09:162), miljömålspropositionen (prop. 2009/10:155) och den nya plan- och bygglagstiftningen. I plan- och bygglagen anges att kommunerna i samband med planläggning ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter.
Vidare ger den nya plan- och bygglagstiftningen stöd för en mer
strategisk översiktsplan som ska ta hänsyn till relevanta nationella
mål, planer och program, exempelvis miljökvalitetsmålen. Det ska
framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn
till och samordna översiktsplanen med exempelvis regionala klimatoch energistrategier och miljökvalitetsmålen. Det tidigare Miljömålsrådet har lämnat förslag till mål som i tillämpliga delar bör kunna
ingå i underlaget i utarbetandet av strategin och förslag till etappmål.
För att nå en hållbar användning av mark ska hänsyn dock inte
bara tas till miljöaspekter utan också till de sociala och ekonomiska
aspekter som finns och som behövs för att nå olika samhällsbehov.
Således behöver även samhällsutvecklingen, och de drivkrafter och
behov av förändringar i markanvändning som den kan ge upphov till,
beaktas. En annan viktig fråga är de anspråk som ställs på produktionsförmågan hos landskapens ekosystem och att dessa anspråk kan
öka i framtiden. Till detta kommer de påfrestningar på ekosystemen
som följer på klimatförändringarna och andra förändringar i miljön.
Klimatfrågor kopplade till markanvändningen bör beaktas såväl utifrån behovet av åtgärder för minskad klimatpåverkan som utifrån
behovet av klimatanpassning. Stigande havsvattennivåer och ökad
nederbörd ökar risken för översvämningar, erosion och skred vid
kust, sjöar och vattendrag. Samtidigt kan viss markanvändning, som
exempelvis hårdgjorda ytor vid vattendrag, påverka översvämningsriskerna på andra platser utefter vattendraget.
Analysen bör tillämpa de principer för ekosystemansatsen, som
har formulerats inom konventionen om biologisk mångfald, vilket
inbegriper hänsyn till såväl sociala som ekonomiska och ekologiska
aspekter och med respekt för ekosystemens naturliga gränser. De
globala mål som formulerades inom konventionen om biologisk
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mångfald vid mötet i Nagoya 2010 anger viktiga utgångspunkter för
uppdraget.
I syfte att bevara och upprätthålla den biologiska mångfalden med
livskraftiga artpopulationer och resilienta ekosystem med bevarade
funktioner är det viktigt att utveckla skydd, skötsel, brukande och
restaurering på ett integrerat och strategiskt sätt.
Markanvändningen har stor betydelse för ekonomi, regional
sysselsättning och miljö och kräver långsiktiga politiska avvägningar
för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Brukande och
nyttjande genom exempelvis bebyggelse och infrastruktur, vindkraft,
produktion av skogsråvaror, livsmedel, nyttjande för friluftsliv och
turism, kulturmiljövård och naturskydd behöver därför balanseras
på ett sätt som ger förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen samtidigt som de behöver bidra till att upprätthålla en långsiktig konkurrenskraft och uppfylla övriga samhällsbehov. Behovet av resurseffektivisering bör beaktas i relevanta delar.
Det finns anledning att tydligare synliggöra de olika aktörernas
ansvar och ta vara på potentialen hos näringslivet och andra aktörer,
exempelvis miljöorganisationer, att bidra ytterligare i arbetet. Samarbete och kunskapsutbyte mellan ägare, brukare, forskare, myndigheter och ideella organisationer inom ramen för hållbart brukande
behöver utvecklas.
Förutsättningarna för företagande som omfattar olika typer av
markanvändning kan se olika ut i olika delar av landet. Etappmål,
styrmedel och åtgärder behöver därför utformas med dessa skilda
förutsättningar i åtanke för att inte skapa oönskade regionala, miljömässiga, ekonomiska eller sociala effekter. I detta sammanhang är
det dessutom viktigt att beakta frågor om äganderätt och bruksrätt.
Många av de åtgärder som behövs kan genomföras på nationell
nivå. Andra ingår i styrmedel och regleringar inom EU-samarbetet.
Nationella åtgärder måste därför kombineras med ett strategiskt
agerande, vid utformningen av flera av EU:s politikområden.
Uppdraget
Beredningen ska med beaktande av de tidigare angivna generella samt
för denna strategi specifika utgångspunkterna föreslå en strategi
med etappmål, styrmedel och åtgärder för att uppnå relevanta delar
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i generationsmålet och miljökvalitetsmålen kopplade till en långsiktigt hållbar markanvändning.
Uppdraget ska inledas med en övergripande, tvärsektoriell problemanalys som behandlar grundläggande strukturella orsaker till bristande måluppfyllelse samt identifierar målkonflikter och synergier,
utmaningar och möjligheter för en långsiktigt hållbar markanvändning. Uppdraget ska omfatta analyser av hur begreppet långsiktigt
hållbar markanvändning kan definieras och redovisa en uppskattning
av relaterade kostnader. Helhetssyn och ett tvärsektoriellt perspektiv ska genomsyra analysen som ska omfatta hållbarhetsaspekterna
kopplat till påverkan och status för ingående delar i landskapet.
Beredningen ska i en delrapport senast den 31 mars 2012
• redovisa en bred problemanalys och föreslå motiverade prioriteringar och avgränsningar för det fortsatta arbetet med tidsplan för
eventuella delrapporteringar av det fortsatta arbetet samt för konsekvensanalysen.
Utifrån analysen ska prioriteringar och avgränsningar baserade på
miljörelevans, problemanalys och identifierade målkonflikter, utmaningar och synergier göras i ett eller flera områden för det fortsatta
arbetet med att utforma ett förslag till en strategi för en långsiktigt
hållbar markanvändning med förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder.
Beredningen ska i sin slutredovisning senast den 15 juni 2014
• föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder för att
uppnå relevanta delar i generationsmålet och miljökvalitetsmålen
kopplade till en långsiktigt hållbar markanvändning,
• föreslå vilken typ av underlag som bör tas fram samt hur det ska
tas fram, med tillhörande tidsplan, i de fall beredningen identifierar att beslutsunderlaget inte är tillräckligt för att formulera
etappmål och föreslå styrmedel och åtgärder.
Samråd och redovisning av uppdraget
Beredningen ska i arbetet med denna strategi följa andra pågående
initiativ som exempelvis den dialogprocess om hållbart brukande av
skog som initierades gemensamt av landsbygdsministern och miljö-
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ministern och den strategi för biologisk mångfald inom EU som är
under framtagande och som EU-kommissionen lagt förslag till i
maj 2011. Sverige har nyligen ratificerat den europeiska landskapskonventionen och arbetet med dess genomförande pågår. I uppdraget ingår även att följa detta arbete. Beredningen ska även följa och
beakta Naturvårdsverkets arbete med den fördjupade utvärderingen
2012 av miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Beredningen ska vidare samråda med Kulturmiljöutredningen
(Ku 2011:02) samt utveckla en dialog med näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället för att inhämta kunskap och förankra
beredningens förslag till strategi.
Analysfasen av uppdraget ska delredovisas den 31 mars 2012 med
plan för eventuella ytterligare delredovisningar. Slutredovisning av
uppdraget ska ske senast den 15 juni 2014.
(Miljödepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Miljömålsberedningen (M 2010:04)
– strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik
Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012
Sammanfattning
Miljömålsberedningen (M 2010:04) får i tilläggsuppdrag att föreslå
en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik med ett
helhetsperspektiv på havs- och sötvattenpolitik. I uppdraget ingår
att utifrån en bred problemanalys föreslå de etappmål, styrmedel och
åtgärder som behövs för att nå relevanta delar i generationsmålet
samt de miljökvalitetsmål som är kopplade till en sammanhållen och
hållbar vattenpolitik. Hänsyn ska tas till de generella utgångspunkterna för formulering av strategier och etappmål i miljömålssystemet
som anges i de tidigare direktiven dir. 2010:74 och dir. 2011:50 samt
till de specifika utgångspunkter som anges i dessa tilläggsdirektiv.
Hänsyn ska även tas till övriga samhällsmål och strategin ska syfta
till samhällsekonomisk effektivitet. Tilläggsuppdraget ska redovisas
senast den 9 juni 2014.
Bakgrund
Riksdagen beslutade våren 2010 om en ny målstruktur för miljöarbetet
som innebär att miljöarbetet ska vara strukturerat med ett generationsmål samt med miljökvalitetsmål och etappmål (prop. 2009/10:155,
bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Ett viktigt syfte med den
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genomförda förändringen av miljömålssystemet är att få ett tydligare
fokus på operativa insatser för att åstadkomma den samhällsomställning som krävs för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Avsikten är att i ökad utsträckning identifiera de övergripande frågor
och de mest effektiva åtgärder som kan bidra till att nå flera miljökvalitetsmål. Generationsmålet ger vägledning om de värden som ska
skyddas och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
För att få ett effektivare miljöarbete ska breda, tvärsektoriella strategier som utgår från politiska prioriteringar tas fram. De tidigare delmålen har ersatts med etappmål som kan vara målövergripande och
som uttrycker den samhällsförändring som behövs för att nå miljökvalitetsmålen. Genom att koppla styrmedel och åtgärder till strategierna och etappmålen blir miljöarbetet mer operativt och verkningsfullt.
Regeringen tillsatte den 1 juli 2010 en parlamentarisk beredning,
Miljömålsberedningen, (M 2010:04). Beredningens uppgift är att på
uppdrag av regeringen föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås genom
politiskt förankrade förslag till strategier med etappmål, styrmedel
och åtgärder. Beredningen ska hantera frågor som berör flera samhällsintressen och som därför kräver politiska avvägningar eller områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor osäkerhet.
Den ska även fokusera på frågor som kräver övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar, dels där det finns behov av strukturella
förändringar, dels avseende frågor av särskild betydelse som inte kan
lösas på myndighetsnivå (dir. 2010:74). Den 9 juni 2011 beslutade
regeringen om tilläggsdirektiv till beredningen som gällde att ta fram
ett förslag till strategi för giftfri miljö (dir. 2011:50) och den 13 oktober 2011 om tilläggsdirektiv till beredningen att ta fram förslag till
en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning (dir. 2011:91).
Beredningen har hittills överlämnat fyra delbetänkanden till regeringen, Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet
(SOU 2010:101), Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34),
Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning (SOU 2012:15) och Minska riskerna med farliga ämnen
(SOU 2012:38). I det förstnämnda betänkandet föreslog beredningen
att det tas fram en strategi för en sammanhållen vattenpolitik.
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Regeringen har beslutat dels preciseringar av miljökvalitetsmålen,
dels tretton etappmål inom de fyra prioriterade områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Regeringens
beslut återges i departementspromemorian Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål
(Ds 2012:23). Därutöver har riksdagen tidigare beslutat om ett etappmål
för utsläpp av växthusgaser (prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25,
rskr. 2009/10:142).
Generella utgångspunkter för formulering av strategier
och etappmål
De strategier som Miljömålsberedningen ska utveckla ska innehålla
förslag till etappmål, styrmedel och åtgärder som bidrar till att nå
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det kan vara mer effektivt att arbeta med etappmål, styrmedel och åtgärder målövergripande och strategivis än uppdelat per miljökvalitetsmål eftersom en
åtgärd ibland kan bidra till att nå flera miljökvalitetsmål liksom till
att nå generationsmålet. En strategi kan därför innehålla flera olika
styrmedel och åtgärder som samlat bidrar till att nå flera mål. Strategier och etappmål ska följa de generella utgångspunkter som beskrivs i de tidigare direktiven dir. 2010:74 och dir. 2011:50.
Specifika utgångspunkter för uppdraget att föreslå en strategi
för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik med ett
helhetsperspektiv på havs- och sötvattenpolitik
Sex av riksdagens 16 miljökvalitetsmål har direkt anknytning till vatten
– Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och
skärgård och Myllrande våtmarker. Därutöver har ett antal miljökvalitetsmål en nära koppling till de vattenanknutna målen, t.ex.
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv.
I årets uppföljning av miljömålen konstaterade de målansvariga
myndigheterna att de vattenanknutna miljökvalitetsmålen inte kan nås
med de redan beslutade eller planerade styrmedlen. Myndigheternas
bedömning är att det behövs en bättre arbetsprocess för miljökvalitets-
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målen, en utveckling och differentiering av styrmedel samt en effektivare tillämpning.
Den 26 april 2012 beslutade regeringen om preciseringar och
etappmål i miljömålssystemet (se Ds 2012:23). Preciseringarna omfattar bl.a. miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet,
Hav i balans samt levande kust och skärgård och Myllrande våtmarker.
Regeringen beslutade också om etappmål om begränsningar av utsläpp från sjöfarten och om hotade arter och naturtyper.
Miljömålsberedningen fick i oktober 2011 tilläggsdirektiv med
uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för att uppnå relevanta
delar i generationsmålet och de miljökvalitetsmål som är kopplade
till en långsiktigt hållbar markanvändning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2014.
Sverige ingår i flera olika internationella samarbeten om vatten.
EU:s ramdirektiv för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område) och EU:s havsmiljödirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG
av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område [Ramdirektiv om en marin
strategi]) har stor betydelse för Sveriges arbete med att nå en god
havs- och vattenmiljö. Andra viktiga gränsöverskridande samarbeten
är Helsingforskommissionen (Helcom) och EU:s Östersjöstrategi
för miljö och konkurrenskraft. Inom Helcom är den gemensamma
aktionsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) ett viktigt arbetsredskap. För Nordostatlanten utgör konventionen för skydd av den
marina miljön i Nordostatlanten (Osparkonventionen) grund för
diskussion och ställningstaganden om den marina miljön. Det pågår
ett omfattande arbete hos Havs- och vattenmyndigheten och andra
myndigheter med att utveckla styrmedel och åtgärdsprogram för att
genomföra internationella överenskommelser och EU-lagstiftning.
I regleringsbrevet för verksamhetsåret 2012 gav regeringen Havsoch vattenmyndigheten i uppdrag att med utgångspunkt i regeringens
skrivelse Åtgärder för levande hav (skr. 2009/10:213) föreslå områden
som kan vara lämpliga att ingå i en kommande miljömålsstrategi för
en sammanhållen vattenpolitik. Myndigheten skulle ge förslag på de
områden där den ser ett särskilt behov av övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar och avvägningar för att de vattenrelaterade
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miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Havs- och vattenmyndigheten
redovisade uppdraget den 14 juni 2012. Havs- och vattenmyndighetens
förslag ska vara specifika utgångspunkter för Miljömålsberedningens
uppdrag. Här redovisas huvuddragen i Havs- och vattenmyndighetens
förslag.
Övergripande styrning och samordning
Vatten påverkas av verksamheter och inriktningar inom ett stort
antal politikområden utöver miljöpolitiken, som till exempel jordbruks-, fiske-, skogs-, transport- och energipolitiken. Det blir därmed
särskilt angeläget att verka för en helhetssyn, gemensamma prioriteringar och samarbete kring kunskapsförsörjning. Den befintliga
styrningen behöver utvecklas och effektiviseras.
Fisket regleras till stor del av EU:s gemensamma fiskeripolitik.
En ekosystembaserad förvaltning av fiskebestånden bidrar till att
minimera de negativa effekterna på den biologiska mångfalden och
samtidigt säkerställa havets långsiktiga produktionsförmåga. Jordbruket styrs framför allt av miljöbalkens regelsystem och EU:s jordbrukspolitik. Inom skogsbruket regleras brukandet nära vatten främst
av krav på miljöhänsyn i skogsvårdslagen (1979:429) och av miljöbalken. Visionen om en resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser innebär utmaningar för t.ex. ekologisk hänsyn vid vattenkraftproduktion.
Det finns ett behov av en sammanhållen vattenpolitik för att nå
en god hushållning med våra vattenresurser samt för att förstärka
åtgärdsarbetet så att de vattenanknutna miljömålen nås utan att ge
avkall på andra viktiga samhällsmål.
Genomförande av internationella överenskommelser och samarbeten är en förutsättning för att de vattenanknutna miljömålen ska
kunna nås. EU-lagstiftningen på området är också av stor vikt.
Det ligger i samhällets intresse att inom vattenområdet försöka
hitta styrmedel och drivkrafter så att verksamheter gynnas av att verka
för ett hållbart brukande såväl i pågående som i nya verksamheter.
En utmaning ligger i att verka för en utveckling av företagande och
verksamheter på ett sådant sätt att de kan bidra till de vattenrelaterade miljömålen samtidigt som de borgar för en långsiktigt bärkraftig
samhällsekonomi.
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En möjlighet att värdera vattnets värden är det pågående arbetet
med att utveckla former för att kunna värdera ekosystemtjänster i
ekonomiska termer. Kostnads- och nyttoanalyser är viktiga redskap
för att identifiera effektiva åtgärder riktade för att nå specifika miljökvalitetsmål. Till det behövs sedan avvägningar mot och samordning
med andra mål för miljön och övriga samhällsmål. Mer långsiktigt
behövs även ett större grepp tas för att bedöma vattnets utveckling,
värden och hantering i olika framtidsscenarier. Ökad samordning när
det gäller kunskapsförsörjning kan bidra till ökad effektivitet i miljöarbetet.
Fysisk planering för hållbar hantering av vatten
Den fysiska samhällsplaneringen styrs till stor del av plan- och bygglagen (2010:900) och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. Infrastrukturplanering och tillståndsprocesser enligt miljöbalken har också stor betydelse för vattenmiljön och den fysiska
miljön i stort. Det är i kommunernas översiktsplaner som ett helhetsperspektiv kan tas fram för mark- och vattenanvändningen och de
långsiktiga areella och strukturella frågorna fastställs. Den samordnade
fysiska planeringen för hela avrinningsområden liksom kustzonsplanering behöver utvecklas.
Ett förändrat klimat medför sannolikt mer översvämningar och
andra extremväder. Ökad nederbörd, stigande havsnivå, skyfall och
extrema värmeböljor förväntas innebära att torka, översvämningar,
erosion, ras och skred blir vanligare. Översvämningar ökar risken för
läckage av föroreningar, bland annat i industriområden, vilket kan
påverka vattenkvaliteten. Avloppsreningsverk riskerar att störas och
leda till sämre rening av avloppsvatten. Översvämningar medför också
en större risk för smittor och försämrad vattenkvalitet både kemiskt
och bakteriologiskt.
Inom vissa tätorter finns ett behov av att inventera områden med
risk för översvämningar. Det finns i dessa fall behov av probleminventeringar, karteringar och åtgärdsplaner för att förhindra och minska
skador av översvämningar. En åtgärd kan vara att införa en skyddande
och bebyggelsefri zon i områden med risk för översvämningar. En
annan åtgärd kan vara att undvika källare vid nybebyggelse. I redan
bebyggda områden kan vallar vara en åtgärd. När det gäller smitt-
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spridning behövs också kompletterande åtgärder som exempelvis effektivare skydd av grundvattentäkter. Enligt förordningen (2009:956)
om översvämningsrisker görs kartering av översvämningskänsliga
områden där ogynnsamma följder kan uppkomma för t.ex. människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Med förordningen genomförs EU:s översvämningsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om
bedömning och hantering av översvämningsrisker). Mot bakgrund
av förordningen om översvämningsrisker och bedömningar baserade
på historiska översvämningar har Sverige rapporterat 18 områden med
betydande översvämningsrisk till EU-kommissionen.
Bevarande och restaurering av natur- och kulturmiljövärden
Det långsiktiga bevarandet av natur- och kulturmiljövärden knutna
till våtmarker, sjöar, vattendrag och hav regleras i många avseenden
med samma regelverk som bevarandeåtgärder på land. Några av flera
viktiga nationella styrmedel är förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., artskyddsförordningen (2007:845),
havsmiljöförordningen (2010:1341), miljöbalkens övriga skyddsinstrument och lagen (1988:950) om kulturminnen. Andra styrmedel är
medel för restaureringsinsatser inom havs- och vattenmiljöanslaget
och anslag på statens budget för åtgärder för biologisk mångfald.
Stora insatser och resurser har lagts på att minska översvämningar
och markfuktighet genom att dränera, kulvertera, kanalisera, rensa,
valla in och reglera vatten och dess naturliga flöden för att vinna
mark till jord- och skogsbruk samt bebyggelse och infrastruktur.
Den biologiska mångfalden i vattendragen har därmed minskat och
de naturliga vattenflödenas funktioner har förstörts. Den minskade
retentionen (kvarhållande) av vatten har också lett till ökade problem med övergödning och såväl de preventiva som restaurerande
åtgärderna har medfört stora kostnader för samhället. Det finns därför
behov av att studera alternativa angreppssätt för retention och restaurering. De globala mål som formulerades inom konventionen om
biologisk mångfald vid mötet i Nagoya 2010, om bl.a. skydd av landoch vattenmiljöer, ger viktiga utgångspunkter för Miljömålsberedningens uppdrag.
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I Sverige har tre fjärdedelar av de naturtyper och hälften av de
arter som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv (rådets direktiv
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter) inte gynnsam bevarandestatus. Behovet av åtgärder är stort såväl för våtmarker som för sjöar, vattendrag och hav.
Att behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem
ska fungera och även kunna anpassa sig till ändrade förhållanden.
Identifieringen av restaureringsbehovet i kustmiljön har påbörjats
men strategier för en samlad prioritering och hantering av insatserna
behöver tas fram. Samordningen mellan sektorerna bör förbättras
för att på sikt kunna skapa en fungerande grön infrastruktur som
säkerställer livsmiljöer och spridningsvägar för vattenanknutna organismer. Nya skyddsformer bör övervägas samtidigt som det bör bedömas hur befintliga skyddsformer kan stärkas och utvecklas.
Miljömålsberedningen kommer enligt sitt delbetänkande Plan för
framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning
(SOU 2012:15) den 15 juni 2013 lämna ett delbetänkande om bl.a.
skydd och skötsel av landområden. Utifrån den helhetssyn på landskapet som ska genomsyra delbetänkandet är det lämpligt att Miljömålsberedningen där även inkluderar relevanta frågor om skydd,
restaurering och skötsel av vattenområden.
Hållbart nyttjande av mark vid vatten
Inom jord- och skogsbruket saknas många gånger skydds- och kantzoner med tillräcklig bredd och kvalitet som kan förhindra översvämning, näringsläckage och ge skydd, föda och lämplig vattenkvalitet
åt vattenlevande organismer. Näringsämnen som orsakar övergödning kommer framför allt från jordbruk, reningsverk, industrier och
små avlopp, men även genom nedfall från luften av kväveoxider från
vägtrafik, sjöfart och kraftverk. Förbättrad samordning av samhällets
styrning och ökad effektivitet i åtgärderna kan öka hållbarheten i
nyttjandet av mark vid vatten.
Nyttjandet av mark vid vatten påverkas av ett stort antal olika
styrmedel. Inom jordbruket återfinns en betydande del av styrningen
inom regelverk som ansluter till miljöbalken, t.ex. förordningen
(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, inom regelverken kring
vattenföretag och inom EU:s jordbrukspolitik, inklusive tvärvillkor
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och landsbygdsprogram. Några andra styrinstrument som påverkar
brukandet är åtgärdsprogram och åtgärder som ska genomföras enligt
t.ex. miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och havsmiljöförordningen (2010:134). Även
åtgärder som krävs enligt internationella överenskommelser som
Baltic Sea Action Plan m.fl. eller enligt det svenska genomförandet av
EU:s nitratdirektiv (rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december
1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket)
påverkar brukandet.
Lantbrukarnas kunskap om hur de kan minska sitt växtnäringsläckage påverkas också av rådgivningsprojekt som Greppa näringen.
Farliga ämnen som påverkar vattenmiljön
Regeringen har beslutat etappmål för begränsningar av utsläpp av
luftföroreningar från sjöfarten (Ds 2012:23). Miljömålsberedningen
har den 15 juni 2012 redovisat sitt uppdrag om en strategi för en
giftfri miljö (SOU 2012:38). I Havs- och vattenmyndighetens redovisning anges ett antal frågeställningar till skydd för vattenmiljön angående farliga ämnen, avsedda att komplettera beredningens betänkande
och regeringens beslut. Miljömålsberedningen ska i sitt arbete med
strategin ta hänsyn till de av Havs- och vattenmyndigheten angivna
frågeställningarna.
Sammanfattning av uppdraget
Miljömålsberedningen ska med hänsyn till de tidigare angivna generella samt de nu angivna specifika utgångspunkterna och med hänsyn
till Havs- och vattenmyndighetens redovisning föreslå en strategi
för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik.
Uppdraget ska ta sin utgångspunkt i en bred, övergripande problemanalys som behandlar grundläggande strukturella orsaker till
bristande måluppfyllelse samt identifierar målkonflikter och synergier, utmaningar och möjligheter för en sammanhållen och hållbar
vattenpolitik.
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Beredningen ska i sin redovisning
• föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder för att
uppnå relevanta delar i generationsmålet och miljökvalitetsmålen
kopplade till en sammanhållen och hållbar vattenpolitik med ett
helhetsperspektiv på havs- och sötvattenpolitik,
• i förslaget till strategi ta hänsyn till samhällsmål utanför miljöområdet, och
• särskilt lämna förslag när det gäller
– fysisk planering för hållbar hantering av vatten, inkl. frågor
kopplade till ett förändrat klimat,
– bevarande och restaurering av natur- och kulturmiljövärden,
– hållbart nyttjande av mark vid vatten.
I de fall beredningen identifierar att beslutsunderlaget inte är tillräckligt för att formulera etappmål eller föreslå styrmedel och åtgärder,
ska beredningen föreslå vilken typ av underlag som bör tas fram samt
hur det ska tas fram med tillhörande tidsplan.
Samråd och redovisning av uppdraget
Miljömålsberedningen ska i arbetet med denna strategi följa andra
pågående initiativ och processer med koppling till vattenpolitik samt
föra en dialog med berörda myndigheter. I eventuella överväganden
om vattenkraftens miljöpåverkan ska beredningen samarbeta med
Utredningen om vattenverksamheter (M2012:01). Beredningen ska
ta hänsyn till Naturvårdsverkets rapport nr 6500 Steg på vägen –
Fördjupad utvärdering av miljömålen.
Beredningen ska vidare utveckla en dialog med näringsliv, ideella
organisationer och forskarsamhället för att inhämta kunskap och
förankra beredningens förslag till strategi.
Uppdraget ska redovisas senast den 9 juni 2014.
(Miljödepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Miljömålsberedningen (M 2010:04)
– strategi för en samlad luftvårdspolitik
Beslut vid regeringssammanträde den 10 juli 2014
Sammanfattning
Miljömålsberedningen (M 2010:04) får i tilläggsuppdrag att föreslå
en strategi för en samlad luftvårdspolitik. Strategin ska bidra till att
relevanta delar av generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås. Strategin ska även bidra till möjligheterna för Sverige att
infria åtaganden inom EU och internationellt i fråga om föroreningar
i luften som sot och andra partiklar, ozon, kväveoxider, ammoniak,
svaveldioxid, luftburna dioxiner, tungmetaller, kolväten och andra
luftföroreningar som påverkar människors hälsa, miljön och klimatet.
I uppdraget ingår att genomföra och redovisa en bred problemanalys
och utifrån den föreslå de etappmål, styrmedel och åtgärder som behövs för att på ett kostnadseffektivt sätt nå relevanta delar i generationsmålet samt de miljökvalitetsmål som är kopplade till en samlad
luftvårdspolitik. Hänsyn ska tas till de generella utgångspunkterna
för formulering av strategier och etappmål i miljömålssystemet som
anges i tidigare direktiv till beredningen (dir. 2010:74 och dir. 2011:50)
samt till de specifika utgångspunkter som anges i detta tilläggsdirektiv. Hänsyn ska även tas till övriga samhällsmål. Strategin ska
syfta till samhällsekonomisk effektivitet.
Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2015 i den del
som avser resultatet av problemanalysen och slutligt senast den
15 juni 2016.
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Bakgrund
Riksdagen har beslutat att miljöarbetet ska vara strukturerat med
ett generationsmål samt med miljökvalitetsmål och etappmål
(prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Ett viktigt syfte är att få ett tydligare fokus på operativa insatser för att åstadkomma den samhällsomställning som krävs för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Avsikten är att i ökad utsträckning
identifiera övergripande frågor och de åtgärder som är mest effektiva
i fråga om att bidra till att nå miljökvalitetsmålen.
För att åstadkomma detta ska breda, tvärsektoriella strategier med
etappmål, styrmedel och åtgärder tas fram. Genom att koppla styrmedel och åtgärder till strategierna och etappmålen blir miljöarbetet
mer operativt och verkningsfullt.
Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att en parlamentarisk beredning skulle tillkallas, Miljömålsberedningen (M 2010:04). Beredningens
uppgift är att på uppdrag av regeringen föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås genom politiskt förankrade förslag till strategier med
etappmål, styrmedel och åtgärder. Beredningen ska hantera frågor
som berör flera samhällsintressen och som därför kräver politiska avvägningar eller områden som är särskilt komplexa och kännetecknas
av stor osäkerhet. Den ska även fokusera på frågor som kräver övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar, dels där det finns
behov av strukturella förändringar, dels avseende frågor av särskild
betydelse som inte kan lösas på myndighetsnivå (dir. 2010:74). Regeringen har därefter beslutat att ge tilläggsdirektiv om att ta fram ett
förslag till en strategi för giftfri miljö (dir. 2011:50), om att ta fram
ett förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning
(dir. 2011:91) och om att ta fram ett förslag till en sammanhållen och
hållbar vattenstrategi (dir. 2012:95).
Beredningen har hittills överlämnat sex delbetänkanden: Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet (SOU 2010:101),
Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34), Plan för framtagandet
av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning (SOU 2012:15),
Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38), Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1 (SOU 2013:43) och Med miljömålen i
fokus – hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014:50).
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Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett
förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet En storslagen fjällmiljö
som redovisades den 5 juni 2014. Boverket har fått i uppdrag att ta
fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö. När denna strategi har rapporterats har beredningens handlingsplan (SOU 2010:101) för att utveckla strategier i miljömålssystemet i huvudsak genomförts.
Regeringen beslutade våren 2012 om reviderade preciseringar till
alla miljökvalitetsmålen, förutom till Begränsad klimatpåverkan, och
om 13 etappmål inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald (Ds 2012:23).
Regeringen beslutade 2013 om ytterligare fem etappmål för farliga ämnen (dnr M2013/1740/Ke och M2013/2682/Ke). Regeringen
presenterade 2013 en strategi för giftfri miljö där de åtta etappmål
om farliga ämnen som regeringen beslutat ingår (prop. 2013/14:39).
Under 2014 har regeringen beslutat om ytterligare fem etappmål för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster (dnr M2014/593/Nm) samt
presenterat en strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
som omfattar de tio etappmål om biologisk mångfald och ekosystemtjänster som regeringen beslutat om (prop. 2013/14:141). En samlad
bild av miljömålsystemet finns i regeringens skrivelse Miljömålen
visar vägen! (skr. 2013/14:145).
Därutöver har riksdagen tidigare beslutat om ett etappmål för
utsläpp av växthusgaser (prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25,
rskr. 2009/10:142).
På klimatområdet pågår ett arbete med Klimatfärdplan 2050 om
noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Regeringen beslutade i
april 2014 att tillsätta en utredning Klimatfärdplan 2050 – strategi för
hur visionen att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp ska
uppnås (dir. 2014:53). Uppdraget ska redovisas senast den 2 november 2015.
På luftvårdsområdet saknas en samlad strategi.
Generella utgångspunkter för formulering
av strategier och etappmål
Strategier ska innehålla förslag till etappmål, styrmedel och åtgärder
som bidrar till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Etappmål, styrmedel och åtgärder bör om möjligt hanteras målövergripande
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och strategivis i stället för uppdelat per miljökvalitetsmål, eftersom
en åtgärd ofta kan bidra till att nå flera miljökvalitetsmål liksom till
att nå generationsmålet. En strategi kan därför innehålla flera olika
styrmedel och åtgärder som samlat bidrar till att nå flera mål. Strategier och etappmål ska följa de generella utgångspunkter som beskrivs
i de tidigare direktiven (dir. 2010:74 och dir. 2011:50).
Specifika utgångspunkter för uppdraget att föreslå en strategi
för en samlad luftvårdspolitik
Som helhet är luften i Sverige av god kvalitet men det finns fortfarande betydande problem som behöver åtgärdas. Det krävs ytterligare insatser än de som hittills har beslutats och planeras för att nå
de miljökvalitetsmål som är beroende av att utsläppen och effekterna
av luftföroreningar minskar kraftigt. Detta gäller främst Frisk luft,
Giftfri miljö och Bara naturlig försurning men minskade utsläpp av
luftföroreningar har betydelse även för Ingen övergödning och God
bebyggd miljö. Genom den ökade kunskapen om betydelsen av vissa
kortlivade luftföroreningars klimatpåverkan samt synergier och konflikter inom åtgärdsarbetet finns det även en koppling till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Utvecklingen är i huvudsak positiv då utsläppen och halterna av de flesta luftföroreningarna
minskat under senare år, men utvecklingen är inte entydig och i
några fall går det för långsamt. Åtgärderna för att minska utsläppen
och effekterna av luftföroreningarna måste därför ses över.
De samhällsekonomiska förlusterna på grund av luftföroreningar
är stora. Det handlar om hälsoeffekter, effekter på skogsbrukets och
jordbrukets avkastning och påverkan på klimatet. Forskningen har
under lång tid visat ett samband mellan luftföroreningar och ohälsa.
Ny forskning från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att globalt dör sju miljoner människor årligen i förtid på grund av luftföroreningar, varav mer än 400 000 inom EU. Även om luften i Sverige
är bättre än i många andra delar av EU så är hälsoförlusterna även i
Sverige betydande. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning
(IVL) avser att inom kort presentera nya beräkningar av hälsoförlusternas storlek i Sverige. Kolväten, inklusive metan, bildar i närvaro
av kväveoxider marknära ozon som i sin tur hämmar såväl skogens
som grödors tillväxt.
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I begränsade områden har Sverige överträtt de krav om dygnsmedelvärden för de halter av stora partiklar (PM10) och kvävedioxid
som anges i EU:s luftkvalitetsdirektiv (direktiv 2008/50/EG). Sverige
har därför fällts i EU-domstolen för överträdelser under åren 2005–
2007. Med undantag för 2012 har partikelhalterna fortsatt varit för
höga i begränsade områden och överskridandena av luftkvalitetsdirektivet har därför varit varaktiga men generellt minskar halterna
av grova partiklar (PM10) längs med vägar och gator där överskridanden förekommit. Situationen har motiverat betydande insatser lokalt,
regionalt och nationellt för att överträdelserna ska upphöra. På det
lokala och regionala planet har arbetet med åtgärdsprogram för luftkvalitet i enlighet med 5 kap. 4–8 §§ miljöbalken utvecklats och intensifierats. I dagsläget har åtgärdsprogram tagits fram för drygt ett tiotal
orter eller delar av län. Ett antal åtgärder som har förbättrat tillståndet har vidtagits men problemen är inte lösta. Ett långsiktigt arbete
behövs för att minska utsläppen av luftföroreningar. OECD tar upp
problematiken i sin granskning av Sveriges miljöpolitik. Lokalt och
regionalt är trafik- och bebyggelseplanering viktiga för den långsiktiga utvecklingen medan de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen
för bättre luftkvalitet har effekt på kort och medellång sikt. Därutöver finns det ett stort antal regelverk inom EU, nationellt och lokalt
som på olika sätt påverkar hur stora utsläppen blir. Likaså påverkas
utvecklingen av utsläppen av de regelverk som tas fram internationellt, t.ex. inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE)
och klimatkonventionen, men även i ökande utsträckning av regelverken inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Följaktligen har Sverige inte full rådighet över vår luftkvalitet.
Det finns en bred arsenal av både tekniska åtgärder, styrmedel och
omställningar i samhället som kan bidra till att tillståndet förbättras
både lokalt och i stora områden. Det finns samtidigt ett behov av
teknikutveckling för minskade utsläpp av luftföroreningar. För att
samordna dessa insatser och åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt är
det motiverat att utveckla en sammanhållen strategi med etappmål,
styrmedel och åtgärder för att minska utsläpp till luft. Behovet av en
sådan strategi understryks av att ledtiderna – för att många av de
potentiella insatserna och åtgärderna ska få genomslag – är långa.
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Pågående processer
EU:s luftvårdspaket
Europeiska kommissionen överlämnade i december 2013 ett förslag
till ny luftvårdslagstiftning till Europaparlamentet och till rådet.
Förslaget kallas luftvårdspaketet och innehåller fyra delar.
Första delen är programmet för renare luft i Europa, en uppdatering av 2005 års tematiska strategi, som syftar till att minska utsläppen
av luftföroreningar samt att minska transporten av luftföroreningar
mellan länderna. I programmet fastställs EU:s långsiktiga mål för
luftkvalitet.
Andra delen är ett förslag till rådets beslut om ratificering av en
ändring av Göteborgsprotokollet, dvs. 1999 års protokoll till 1979 års
konvention om gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon.
Tredje delen är ett förslag till ett nytt direktiv om minskning av
nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av takdirektivet, dvs. direktiv 2003/35/EG. I förslaget ingår skärpta utsläppstak för 2025 och 2030. Taket för 2025 är indikativt.
Fjärde delen är ett förslag till nytt direktiv om begränsning av
vissa luftföroreningar från medelstora förbränningsanläggningar. För
dessa finns det i dag inga gemensamma utsläppskrav inom EU.
Gemensamt för förslagen om ett nytt takdirektiv och ändringen av
Göteborgsprotokollet är att införa nationella utsläppstak för medelstora partiklar (PM2.5). I den fraktionen ingår bland annat sotpartiklar
(black carbon) vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan
insatserna för en bättre luftkvalitet och klimatarbetet. I förslaget till
ett nytt takdirektiv har kommissionen föreslagit att det även sätts
upp nationella utsläppstak för metan. Förslagen om nationella utsläppstak överlåter i stor utsträckning till medlemsländerna att själva
utforma åtgärder.
Förhandlingarna om luftvårdspaketet inleddes i Europaparlamentet
och rådet under våren 2014 och kommer att fortsätta under de närmaste åren. De beslut som fattas kommer ha stor betydelse för
utvecklingen av utsläpp till luft inom EU under lång tid framöver.
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Luft- och klimatkoalitionen
Tillsammans med FN:s miljöprogram (UNEP) startade Sverige och
fem andra länder för två år sedan den s.k. luft- och klimatkoalitionen
(Climate and Clean Air Coalition to reduce SLCPs, CCAC). Koalitionen har tagit ett antal initiativ på områden där det är kostnadseffektivt att vidta åtgärder för att minska emissionerna av bl.a. sotpartiklar och metan. Det handlar t.ex. om att minska emissioner från
dieselfordon, avfallsanläggningar och olje- och gasproduktion. Inom
Arktiska rådets Task Force om sot- och metanreduktioner pågår arbetet med en överenskommelse för att reducera sot- och metanutsläpp
i Arktis. Överenskommelsen ska nås vid ministermötet i maj 2015.
Arbete inom EU med skärpta utsläppskrav
Inom EU pågår en process som är skild från luftvårdspaketet i syfte
att komplettera det s.k. ekodesigndirektivet (direktiv 2009/125/EC)
med utsläppskrav för anläggningar för småskalig biobränsleförbränning som rumsvärmare och pannor för enskild uppvärmning. Kommissionen har tagit fram ett förslag till en EU-förordning om utsläppskrav för sådan utrustning som omfattas av ekodesigndirektivet.
Förslaget kan bli viktigt för att minska utsläppen av sotpartiklar.
I enlighet med det s.k. industriemissionsdirektivet (2010/75/EG)
utvecklas nu efter hand s.k. BREF-dokument som innebär att utsläppskrav för bl.a. luftföroreningar tas fram för olika branscher.
Denna process kommer på sikt att leda till sänkta utsläpp av luftföroreningar allt eftersom den nya tekniken införs i bransch efter
bransch. Inom EU förväntas det även komma ett förslag om skärpta
utsläppskrav för arbetsmaskiner som bl.a. kommer att minska utsläppen av partiklar.
Nationella processer
Nationellt pågår flera viktiga processer som kan påverka utsläppen av
luftföroreningar, exempelvis utredningen om Klimatfärdplan 2050
(dir. 2014:53), utredningen om Åtgärder mot höga partikelhalter i
tätort (dir. 2014:32) och uppdraget till Trafikverket om information
om däckval (dnr M2013/2358/Kl).
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Tilläggsuppdraget
Miljömålsberedningen ska med hänsyn till de tidigare angivna generella samt de nu angivna specifika utgångspunkterna föreslå en strategi för en samlad luftvårdspolitik. Strategin ska bidra till att nå
främst miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö och Bara naturlig
försurning men även till målen Begränsad klimatpåverkan, Ingen
övergödning, God bebyggd miljö samt de strecksatser i generationsmålet som handlar om människors hälsa och om en energianvändning med minimal påverkan på miljön.
Syftet är att bidra till att Sverige på ett samhällsekonomiskt effektivt och kostnadseffektivt sätt når de berörda miljökvalitetsmålen
och generationsmålet samt uppfyller sina åtaganden enligt det gällande
luftkvalitetsdirektivet, det reviderade Göteborgsprotokollet, det kommande luftvårdspaketet för EU i fråga om föroreningar i luften som
sot och andra partiklar, ozon, kväveoxider, ammoniak, svaveldioxid,
luftburna dioxiner, tungmetaller, kolväten och andra luftföroreningar
som påverkar människors hälsa, miljön och klimatet. Strategin ska ta
hänsyn till att en stor del av utsläppen sker utanför Sveriges gränser
och att möjligheterna att nå målen därmed är beroende av internationella överenskommelser. Strategin ska skapa förutsättningar för en
bred politisk enighet kring etappmål, styrmedel och åtgärder för att
begränsa utsläppen av luftföroreningar.
Inledande problemanalys
Uppdraget ska inledas med en bred, övergripande problemanalys som
• identifierar de huvudsakliga återstående problemområdena utifrån
tillgänglig vetenskap,
• behandlar grundläggande strukturella orsaker till bristande måluppfyllelse,
• identifierar eventuella målkonflikter och synergier, utmaningar
och möjligheter för en samlad luftvårdspolitik, och
• tar hänsyn till Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen.
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Det fortsatta arbetet
I det fortsatta arbetet med strategin ska beredningen ta hänsyn till
preciseringarna till de berörda miljökvalitetsmålen, de tre gällande
etappmålen för luftförororeningar och relevanta delar i generationsmålet samt samhällsmål utanför miljöområdet. Beredningen ska
• redovisa problemanalysen,
• föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder för att
omfatta de huvudsakliga återstående utmaningarna inom luftområdet och för att uppnå de relevanta delar i generationsmålet
och miljökvalitetsmålen som är kopplade till en samlad luftvårdspolitik,
• särskilt lämna förslag när det gäller
– vilka styrmedel och åtgärder som behövs för att begränsa hälso-,
klimat- och miljöpåverkande luftföroreningar inklusive luftburna tungmetaller och dioxiner på såväl nationell som på regional respektive lokal nivå,
– hur insatserna för att minska utsläppen av kortlivade luftföroreningar samordnas med insatserna för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt överväga ett särskilt etappmål med förslag till styrmedel och åtgärder för att minska
utsläppen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar
(SLCP),
– vad Sverige bör prioritera i luftvårdsarbetet inom EU och internationella organ.
I de fall beredningen identifierar att beslutsunderlaget inte är tillräckligt för att formulera etappmål eller föreslå styrmedel och åtgärder, ska beredningen föreslå vilken typ av underlag som bör tas
fram samt hur det ska tas fram med tillhörande tidsplan.
Samråd och redovisning av uppdraget
Miljömålsberedningen ska i arbetet med strategin följa andra pågående
initiativ och processer med koppling till luftvårdspolitiken samt föra
en dialog med berörda myndigheter, främst Naturvårdsverket, Statens
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energimyndighet, Folkhälsomyndigheten och Boverket samt relevanta
pågående utredningar. Beredningen ska särskilt följa Partikelhaltsutredningen (Fi 2014:03), utredningen om Klimatfärdplan 2050 (M 2014:03)
och i de kommande betänkandena ta hänsyn till resultaten av dessa
utredningar. Beredningen ska också ta hänsyn till Naturvårdsverkets
uppdrag att redovisa en fördjupad utvärdering av generationsmålet
och miljökvalitetsmålen 2015. Beredningen ska även följa arbetet
med EU:s luftvårdspaket och Nordiska ministerrådets arbete med
att utveckla mätmetodik för partiklar. Beredningen ska också följa
relevant arbete inom Climate and Clean Air Coalition to Reduce
Short-Lived Climate Pollutants (CCAC), International Cryosphere
Climate Initiative (ICCI), Världshälsoorganisationen (WHO) och
The International Council on Clean Transportation (ICCT).
Beredningen ska vidare utveckla en dialog med näringsliv, ideella
organisationer och forskarsamhället för att inhämta kunskap och
förankra beredningens förslag till strategi.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2015 i den del som
avser problemanalysen och slutredovisas senast den 15 juni 2016.
(Miljödepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Miljömålsberedningen (M 2010:04)
– förslag till klimatpolitiskt ramverk
Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014
Sammanfattning
För att nå målet om högst två graders global temperaturökning jämfört med förindustriell nivå måste alla länder vidta åtgärder. Sverige
ska vara ledande i omställningen till ett samhälle med mycket låga
utsläpp av växthusgaser och ska minska utsläppen av växthusgaser i
den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Klimathotet
möts bäst genom effektiva styrmedel som bidrar till både teknikutveckling och förändrat beteende. Det behövs långsiktiga och stabila
mål för att uppnå kostnadseffektiv minskning av växthusgasutsläppen till 2050 och en långsiktig styrning och uppföljning med tydliga
etappmål och kontrollstationer och en tydlig rollfördelning mellan
riksdagen, regeringen och myndigheter. Därutöver bör klimatpolitiken
grundas på principen om ett pris på koldioxid. Principen om att förorenaren ska betala är central. Miljömålsberedningen (M 2010:04) får
i tilläggsuppdrag att inom ramen för miljömålssystemet föreslå hur
ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik kan utformas. Beredningen ska föreslå ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar mål och uppföljning. Därtill ska beredningen utveckla en strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik. En klimatlag, dvs. ett utvecklat
regelverk för politiska beslut om utsläppsminskningar och en rättslig
grund för styrning, ansvarsfördelning, uppföljning och kontroll av
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klimatarbetet, kan ingå som en del i ramverket och beredningen ska
belysa för- och nackdelar med en sådan klimatlag.
Miljömålsberedningen övertar det uppdrag som tidigare getts till
utredningen om klimatfärdplan 2050 (M 2014:03) med de förändringar och kompletteringar som anges i dessa tilläggsdirektiv.
Uppdraget ska samordnas och synergier ska sökas med uppdraget
att utveckla ett förslag till en strategi för en samlad luftvårdspolitik.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2016.
Bakgrund
Riksdagen har beslutat att miljöarbetet ska vara strukturerat med
ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål och med etappmål
(prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377).
Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att tillsätta en parlamentarisk
beredning, Miljömålsberedningen (M 2010:04). Beredningens uppgift
är att på uppdrag av regeringen föreslå hur miljökvalitetsmålen ska
nås genom politiskt förankrade förslag till strategier med etappmål,
styrmedel och åtgärder. Beredningen ska hantera frågor som berör
flera samhällsintressen och som därför kräver politiska avvägningar
eller områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor
osäkerhet. Den ska även fokusera på frågor som kräver övergripande
och långsiktiga politiska prioriteringar, dels där det finns behov av
strukturella förändringar, dels avseende frågor av särskild betydelse
som inte kan lösas på myndighetsnivå (dir. 2010:74).
Klimatmål och arbetet med att ta fram en färdplan till 2050
Klimatförändringarna är en ödesfråga för mänskligheten och regeringens mest prioriterade miljöfråga. Miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan är fastlagt av riksdagen och utformat i enlighet med
FN:s ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonventionen).
Målet är preciserat genom ett temperaturmål och ett koncentrationsmål.
Inom ramen för EU:s klimatarbete har kommissionen uppmanat
medlemsländerna att ta fram nationella färdplaner för klimatarbetet
med sikte på år 2050. Motsvarande diskussion finns också på global
nivå och enligt en rapport från London School of Economics hade i
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början av 2014 drygt 60 länder påbörjat ett sådant arbete. Inom EU
har länder som Förenade kungariket, Finland och Danmark valt klimatpolitiska ramverk i form av särskilda klimatlagar.
I april 2014 tillsatte regeringen utredningen klimatfärdplan 2050
(M 2014:03). Enligt direktiven ska det uppdraget redovisas senast
den 2 november 2015 (dir. 2014:53). Det arbete som utredningen utför enligt sina direktiv bör övergå till Miljömålsberedningen och ingå
i beredningens arbete med ett klimatpolitiskt ramverk.
Långsiktighet inom klimatpolitiken
Det finns en bred parlamentarisk samsyn om att Sverige ska vara
ledande i omställningen till ett samhälle med mycket låga utsläpp av
växthusgaser och vara ett föregångsland på klimatområdet. Alla delar
av samhället behöver medverka i denna utmaning. För att skapa bästa
möjliga förutsättningar för breda och uthålliga insatser från staten,
kommuner, landsting, företag, enskilda och civilsamhället behövs tydliga och över tid stabila, långsiktiga mål och en entydig färdriktning.
Med tanke på frågans långsiktighet är det viktigt med flexibilitet för
att de långsiktiga målen ska kunna nås på ett kostnadseffektivt sätt.
Principen om att förorenaren ska betala är central och om denna princip iakttas kan de olika målsättningarna nås på ett rättvist sätt.
Sverige kan genom nationella och internationella åtgärder gå i täten
för den omställning som är nödvändig globalt. Klimatutmaningen
innebär då en möjlighet att stärka svensk konkurrenskraft och dra
nytta av internationell efterfrågan på tekniska lösningar och den kompetens som Sverige har och kan vidareutveckla.
Tydliga och långsiktiga spelregler för näringsliv och hushåll är en
förutsättning för att nödvändiga investeringar ska komma till stånd.
Flera studier visar också på vikten av att tidigt vidta åtgärder för att
de utsläppsminskningar som är nödvändiga på lång sikt ska kunna
uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.
Långsiktiga mål, styrning mot de långsiktiga målen och en bred förankring av klimatpolitikens övergripande inriktning behövs därför.
Nuvarande strategi och etappmål för klimat inom miljömålssystemet
behöver därför kompletteras.
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Riksrevisionen har i rapporten Klimat för pengarna? Granskningar
inom klimatområdet 2009–2013 (RiR 2013:19) rekommenderat regeringen att samordna klimatmålen med andra övergripande samhällsmål, exempelvis transportpolitiska mål och mål för samhällsplaneringen, genom att göra tydliga långsiktiga prioriteringar och klart ange
vad som ska åstadkommas och vad det kostar. På så sätt kan riksdagen få bättre beslutsunderlag och myndigheter, företag och allmänheten få långsiktiga spelregler som de kan ta hänsyn till i sitt beslutsfattande. Riksrevisionen har också pekat på behovet av att fastställa
en ungefärlig bana för hur utsläppen långsiktigt ska minska, även efter
2020, att tydliggöra ansvar och mandat samt att styra resurserna för
att åstadkomma en samlad och avvägd rapportering och analys. Även
OECD har i sin granskning av Sveriges miljöpolitik 2004–2014 rekommenderat Sverige att främja en mer långtgående integrering av transport- och klimatpolitiken, bland annat genom att se till att transportinvesteringarna är förenliga med klimatpolitiska mål.
Ett klimatpolitiskt ramverk syftar till stabilitet och tydlighet på
vägen mot ett långsiktigt klimatmål. Ramverket bör ange i vilken
huvudsaklig takt Sverige ska minska utsläppen. Ramverket bör skapa
tydliga drivkrafter för omställning och ett stabilt och förutsägbart
investeringsklimat för näringslivet. Ramverket kan klargöra Sveriges
ambition att vara ledande i klimatomställningen och stärka vår trovärdighet i fråga om att genomföra våra internationella åtaganden.
Beredningen bör belysa för- och nackdelar med en klimatlag och pröva
om en klimatlag bör införas och föreslå hur den i så fall bör utformas.
Uppdraget
Miljömålsberedningen övertar det uppdrag som tidigare getts till utredningen klimatfärdplan 2050 (M 2014:03) med följande förändringar
och kompletteringar.
Beredningen ska föreslå ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar
mål och uppföljning. Därtill ska beredningen utveckla en strategi som
innehåller styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Ramverket ska skapa förutsättningar för en transparent och
kraftfull styrning och uppföljning av arbetet för att nå klimatmålen
på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.
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Beredningen ska undersöka om det bör införas en klimatlag, dvs.
ett utvecklat regelverk för politiska beslut om utsläppsminskningar
och en rättslig grund för styrning, ansvarsfördelning, uppföljning
och kontroll av klimatarbetet. Beredningen ska analysera för- och
nackdelar med ett sådant regelverk och om det kan vara ett lämpligt
verktyg för att fastställa ramarna för regeringens arbete med att möta
klimatutmaningarna. Om beredningen föreslår en klimatlag, måste
den medge utrymme för politiska prioriteringar, val och justeringar
av styrmedel och åtgärder och vara flexibel för oväntade händelser i
omvärlden och tillfälliga svängningar i utsläppsutvecklingen.
Långsiktigt mål för 2050
För att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt två graders
temperaturhöjning krävs insatser från alla länder.
Enligt FN:s internationella klimatpanel IPCC finns det flera olika
sätt att minska uppvärmningen till mindre än två grader Celsius. Alla
sätt kräver kraftfulla utsläppsminskningar de närmaste årtiondena och
att de globala utsläppen är nära noll i slutet av århundradet. Riksdagen
har fastställt visionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp
av växthusgaser 2050 (prop. 2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28,
rskr. 2008/09:300). Beredningen ska ge förslag på hur det långsiktigt
miljökvalitetsmålet för klimat med målår 2050 ska formuleras och
preciseras samt vad som ska räknas in. EU-kommissionen har i en
färdplan för 2050 angett att unionens utsläpp ska minska med 80–
95 procent till 2050 jämfört med 1990. Sverige ska ta sitt ansvar för
att dessa mål kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Miljömålsberedningen bör därför föreslå ett mål som innebär att Sverige ska ha en
fortsatt ledande roll i arbetet inom EU, och som bidrar till att EU
som helhet kan nå målet om en utsläppsreduktion på 80–95 procent.
I arbetet är det viktigt att information om andra jämförbara medlemsstaters utveckling inhämtas.
Målbana och etappmål och behov av flexibilitet
Beredningen ska analysera olika sätt att fastställa en ungefärlig målbana för utsläppsutvecklingen till 2050. En sådan målbana bör kopplas
till lämpliga etappmål. Beredningen ska lämna det förslag till målbana
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som analysen visar är möjlig och lämplig med hänsyn till behovet av
att vidta åtgärder i närtid för att göra det möjligt att nå det föreslagna
miljökvalitetsmålet till 2050.
Beredningen ska i förslaget ta hänsyn till den långa tidshorisonten
fram till 2050 och behovet av successiv anpassning. Beredningen ska
därför analysera olika möjligheter till flexibilitet beträffande utsläppsmålsättningar på vägen till 2050 för att ta hänsyn till utvecklingen i
samhället och internationellt. Flexibilitet kan ges t.ex. genom att etappmål om utsläppsminskningar omfattar en längre tidsperiod, genom
att en utsläppsbana får omgärdas av ett intervall, eller genom att mekanismer etableras för att under vissa omständigheter justera målen.
Sektorsvisa etappmål
Alla inhemska samhällssektorer behöver bidra till att nå det långsiktiga målet. Beredningen ska överväga hur sektorsvisa etappmål kan
utformas. Beredningen ska ge förslag på hur sådana mål kan fogas in
i det klimatpolitiska ramverket, inklusive hur ansvaret för att ta fram
underlag, genomföra åtgärder och följa upp ska fördelas. I detta
arbete bör särskild hänsyn tas till samhällsekonomisk effektivitet,
konflikter och synergieffekter med andra miljökvalitetsmål och mål
inom andra politikområden, liksom möjliga konflikter och synergier
mellan åtgärder för utsläppsminskning och åtgärder för anpassning
till klimatförändringar. Hänsyn ska tas till förutsättningarna inom
olika sektorer.
Vid utformningen av förslagen ska hänsyn tas till riskerna för
koldioxidläckage där det är relevant, och till möjligheten att hantera
de riskerna samt till effekter på sektorer och regioner.
Utsläppsbegränsningar
Beredningen ska analysera om det finns ett behov av att regelbundet
fastställa utsläppsbegränsningar som gäller för kortare tidsperioder
och som är anpassade till den långsiktiga utsläppsbanan och etappmålen. Om beredningen finner att sådana begränsningar skulle öka
kostnadseffektiviteten och måluppfyllelsen i systemet, bör beredningen föreslå en process för hur och av vem budgetarna tas fram
och fastställs och hur detta bör komma till uttryck i det klimat-
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politiska ramverket. Vidare bör det utredas hur ansvaret för genomförandet ska fördelas.
Beräkning, uppföljning och redovisning
I syfte att öka transparensen samt riksdagens delaktighet i klimatpolitiken bör det, på ett tydligare sätt än vad som i dag gäller för
miljömålen, regleras hur klimatpolitiken ska redovisas och följas upp.
Utgångspunkten ska vara internationellt vedertagna principer och
regelverk för mätning, rapportering och bokföring av växthusgasutsläpp. Beredningen ska därför föreslå hur systemet med beräkning,
uppföljning och redovisning bör se ut.
Det ska ingå i övervägandena hur nettoupptag av koldioxid i skog,
skogsmark och jordbruksmark, inklusive kolsänkor, liksom läckage
av växthusgaser, ska medräknas i nationella mål med hänsyn till att
inlagrad koldioxid inte fullt ut kan jämställas med undvikna utsläpp
av koldioxid från fossila bränslen och med hänsyn till skogens roll
för att nå klimatmålen i övrigt. Hänsyn ska även tas till hur dessa
upptag och utsläpp hanteras i redovisningen av Sveriges åtaganden
under klimatkonventionen och inom EU.
Miljömålsberedningen ska överväga om ramverket bör innehålla
en skyldighet för regeringen att regelbundet lämna en klimatpolitisk
rapport till riksdagen med uppgifter om bl.a. utsläppsutvecklingen,
resultatet av vidtagna åtgärder samt en beskrivning av hur regeringen
avser att justera styrmedel och åtgärder. Beredningen bör, om det är
aktuellt, ge förslag på vad en sådan rapport i övrigt ska innehålla och
med vilka intervall den ska lämnas.
Klimatpolitiskt råd
Det måste säkerställas att vetenskap och långsiktighet präglar klimatpolitiken. Beredningen ska analysera behovet av ett organ för kvalitetssäkring av arbetet med oberoende experter. En möjlighet är att inrätta
ett klimatpolitiskt råd. Beredningen ska se över vilken funktion ett
sådant råd skulle kunna ha.
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Behov av innovation och teknikutveckling
För att klara klimatutmaningen krävs såväl innovationer som teknikutveckling. Forskning kan leda till tekniksprång i form av t.ex. lagring
av koldioxid och till en ökad effektivitet i användningen av resurser.
Nya metoder inom processindustrin och jordbruket kan bidra till
minskad klimatpåverkan, liksom möjligheter att i större utsträckning
använda biomassa samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Regeringens utgångspunkt är att kärnkraften ska ersättas med förnybar
energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. En koldioxidneutral eltillförsel tillsammans med
utvecklingen av icke-fossila drivmedel kommer att vara av central
betydelse för att kunna minska utsläppen från transportsystemet.
Insatser inom många politikområden bidrar såväl till egna mål
som till klimatpolitikens mål. Beredningen bör i utredningen belysa
hur svensk forskning och innovation inom olika politikområden kan
bidra till att lösa utmaningarna inom klimatområdet samtidigt som
de kan stärka Sverige som industri- och exportnation. Beredningen
bör även analysera och lämna förslag om hur staten kan bidra till att
främja förutsättningarna för en långsiktig utveckling, demonstration
och introduktion av nya tekniska lösningar för låga utsläpp. Beredningen ska i arbetet beakta det underlag som finns inom området.
Internationella krediter, handel och EU:s handelssystem
Sverige ska vara ledande i det globala klimatarbetet. Det är viktigt att
illustrera exempel på att kostnadseffektiva åtgärder för utsläppsminskningar kan kombineras med ekonomisk tillväxt. Klimatfrågan
är en global angelägenhet, och utöver nationella utsläppsminskningar
ska utredningen överväga hur Sverige i sin måluppfyllnad kan bidra
till internationella investeringar i projekt för att minska de globala
växthusgasutsläppen. Beredningen bör därför överväga vilken roll
internationell handel med utsläppsrätter utanför EU kan ha på kort
och lång sikt. Beredningen bör också ta hänsyn till den internationella klimatpolitiken i övrigt.
Beredningen bör särskilt utreda för- och nackdelar med att inkludera utsläpp i den handlande och den icke-handlande sektorn i målen,
lämna de förslag som övervägandena ger anledning till samt belysa
hur målen ska förhålla sig till de mål och styrmedel som beslutas
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inom EU och på internationell nivå. Beredningen ska analysera och
lämna förslag på hur utsläppen från utrikes transporter (flyg och sjöfart) bör behandlas i relation till målen med beaktande av internationella ansträngningar att minska utsläppen.
Som komplement ska beredningen också behandla växthusgasutsläpp kopplade till såväl import som export.
En tydlig organisation och rollfördelning
Beredningen ska utreda och lämna förslag på organisation, ansvar
och roller för klimatarbetet inom olika politikområden och föreslå
hur sektorsansvaret för utsläppsminskningar kan fördelas på politikområden och förstärkas. En stor del av det nationella klimatarbetet
kommer att behöva genomföras lokalt och regionalt. Beredningen
ska därför föreslå hur den offentliga sektorns roll i klimatarbetet kan
samordnas och stärkas – såväl på nationell som på regional och kommunal nivå.
Förslag till klimatpolitiskt ramverk
Beredningen ska föreslå ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar mål
och uppföljning. Därtill ska beredningen utveckla en strategi med
styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik.
Beredningen ska belysa för- och nackdelar med en klimatlag och om
lämpligt föreslå hur en sådan bör utformas. Beredningen ska
• föreslå ett definierat miljökvalitetsmål för Sveriges minskning av
nationella utsläpp av växthusgaser till år 2050 med en ungefärlig
utsläppsbana och med de mål i övrigt som beredningen finner
lämpligt
• föreslå en process för hur regeringen ska redovisa utsläppsutvecklingen, resultatet av vidtagna åtgärder och vilka styrmedel och åtgärder som planeras samt hur samspelet med riksdagen bör se ut
• föreslå organisation, ansvar och roller för genomförande av det
klimatpolitiska ramverket
• föreslå beräknings- och redovisningsmetoder samt hur och när
uppföljning ska ske
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• föreslå hur ett oberoende expertorgan, t.ex. ett klimatpolitiskt
råd, kan bidra i klimatarbetet
• föreslå förändrade eller nya kostnadseffektiva och långsiktigt verkande styrmedel och åtgärder för olika delar av samhället (se även
avsnittet om styrmedel i direktiv 2014:53) inklusive en särskild
analys av hur olika delar av samhällsplaneringen, dvs. den fysiska
planeringen inklusive infrastrukturplanering, kan bidra (detta arbete
bör ske i nära kontakt med Regeringskansliet)
• belysa hur svensk forskning och innovation kan bidra till att lösa
utmaningarna inom klimatområdet samtidigt som Sverige som
industri- och exportnation kan stärkas samt hur nuvarande lagstiftning och befintliga styrmedel kan förbättras
• särskilt analysera och lämna förslag om hur staten kan bidra till att
främja förutsättningarna för en långsiktig utveckling, demonstration och introduktion av nya tekniska lösningar för låga utsläpp
• föreslå hur den offentliga sektorns roll i klimatarbetet kan samordnas och stärkas – även på kommunal och regional nivå
• föreslå hur man kan förbättra uppföljningen av växthusgasutsläpp
kopplade till import och export
• analysera och lämna förslag på hur utsläppen från utrikes transporter (flyg och sjöfart) bör behandlas i relation till målen, med
beaktande av internationella ansträngningar att minska utsläppen.
I förslag som gäller ansvarsfördelning, rapportering och uppföljning ska
ta hänsyn till Riksrevisionens synpunkter i rapporten Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet 2009–2013 (RiR 2013:19).
Särskild hänsyn ska tas till generationsmålet och synergieffekter
med andra miljökvalitetsmål, speciellt synergier med mål inom luftvårdspolitiken, liksom möjliga synergier mellan åtgärder för utsläppsminskning respektive anpassning till klimatförändringar. De generella och specifika utgångspunkter som anges i dessa tilläggsdirektiv
ska utgöra en grund för beredningens arbete. Beredningen ska vid
utarbetandet av sina förslag även redovisa effekter på sektorer och
regioner samt ta hänsyn till övriga samhällsmål och till att förslagen
kan genomföras oavsett inriktning av energipolitiken samt hur för-
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slagen kan fungera tillsammans med EU:s och andra internationella
regelverk.
Utformningen av strategin och mål ska följa de generella utgångspunkter som beskrivs i de tidigare direktiven (dir. 2010:74 och
dir. 2011:50).
Samråd och redovisning av uppdraget
Miljömålsberedningen ska följa andra pågående initiativ och processer
med koppling till klimatpolitiken samt föra en dialog med berörda
myndigheter, främst Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Boverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI),
Tillväxtanalys, Vinnova, Statskontoret, Finanspolitiska rådet samt med
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och för uppdraget relevanta
pågående utredningar och processer.
Uppdraget ska samordnas med beredningens uppdrag att ta fram
en strategi för en samlad luftvårdspolitik. Den delredovisning av en
strategi för en samlad luftvårdspolitik som enligt direktiv 2014:110
skulle ske den 15 juni 2015 ska inte göras.
Beredningen ska vidare utveckla en dialog med näringsliv, ideella
organisationer och forskarsamhället för att inhämta kunskap och
förankra beredningens förslag.
Beredningen ska lämna de författningsförslag som kan behövas.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2016.
(Miljödepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Miljömålsberedningen (M 2010:04)
Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015
Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att tillkalla en parlamentarisk
beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås
(dir. 2010:74). Beredningen har tagit namnet Miljömålsberedningen
(M 2010:04).
Genom tilläggsdirektiv den 18 december 2014 (dir. 2014:165) fick
beredningen i uppdrag att inom ramen för miljömålssystemet föreslå
hur ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och
långsiktig klimatpolitik kunde utformas. Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 15 februari 2016.
Utredningstiden förlängs. Beredningen ska i stället redovisa ett
förslag till ett klimatpolitiskt ramverk inklusive klimatmål senast
den 1 mars 2016 och en strategi med styrmedel och åtgärder för en
samlad och långsiktig klimatpolitik senast den 1 juni 2016.
(Miljö- och energidepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Miljömålsberedningen (M 2010:04)
– En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande
och hållbart nyttjande av hav och marina resurser
Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2018
Sammanfattning
Miljömålsberedningen (M 2010:04) ska föreslå en strategi för förstärkt
åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina
resurser. Strategin ska bidra till att relevanta delar av Generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra
till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja
haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.
I uppdraget ingår att utreda behovet av och vid behov föreslå nya
etappmål inom miljömålssystemet, analysera behovet av åtgärder och
styrmedel och vid behov lämna förslag på förbättringar och nya kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder som bidrar till bevarande och
hållbart nyttjande av hav och marina resurser i enlighet med Generationsmålet och havsanknutna miljökvalitetsmål, samt bidrar till genomförande av mål 14 i Agenda 2030.
De globala målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Miljömålen konkretiserar den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. Miljömålsberedningen ska lämna förslag till regeringen om hur miljömålen
kan nås, men ska vid framtagandet av strategin och förslag till lösningar
beakta de övriga två dimensionerna av hållbarhet inom Agenda 2030.
Strategin ska ge förutsättningar för en bred politisk enighet kring
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etappmål, styrmedel och åtgärder som krävs för att vända den negativa
trenden i havsmiljön, särskilt med hänsyn till effekter av klimatförändringar och havsförsurning.
Beredningen ska bl.a.
• redogöra för hur existerande styrmedel och åtgärder styr mot havsanknutna miljökvalitetsmål och mål 14 och om de kan bli mer
effektiva
• analysera om det behövs ytterligare styrmedel och åtgärder, för
att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa en ekosystembaserad
havsförvaltning som bidrar till att stärka havens resiliens, särskilt
med hänsyn till effekterna av klimatförändringarna och havsförsurningen och vid behov lämna förslag på sådana
• analysera om det behövs ytterligare styrmedel och åtgärder för
att säkerställa kunskapsförsörjningen med avseende på berörda
miljökvalitetsmål och mål 14 i Agenda 2030 och vid behov lämna
förslag på sådana
• utifrån befintliga analyser och rapporter om kopplingen mellan
havsanknutna miljökvalitetsmål och mål 14 i Agenda 2030 bedöma
om miljömålssystemet behöver kompletteras med fler etappmål,
och vid behov lämna förslag
• värdera hur det havsregionala samarbetet på ett effektivt sätt kan
bidra till genomförandet av havsanknutna miljökvalitetsmål och
mål 14 i Agenda 2030
• övergripande redovisa utfallet av relevanta internationella förhandlingar och beslut, som t.ex. mål, åtaganden eller avtal, och hur dessa
kan inkluderas i nationella strategier, styrmedel och åtgärder för att
genomföra havsanknutna miljökvalitetsmål och mål 14 i Agenda 2030.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020.
Bakgrund
Riksdagen har beslutat att miljöarbetet ska vara strukturerat med ett
Generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och etappmål (prop. 2009/10:155,
bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Ett viktigt syfte med denna
struktur är att skapa ett tydligare fokus på konkreta insatser för att
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åstadkomma den samhällsomställning som krävs för att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Avsikten är också att i ökad
utsträckning identifiera övergripande frågor och vilka åtgärder som
är mest effektiva i fråga om att bidra till att nå miljökvalitetsmålen.
För att åstadkomma detta ska breda, tvärsektoriella strategier med
etappmål, styrmedel och åtgärder tas fram. Genom att koppla styrmedel och åtgärder till strategierna och etappmålen blir miljöarbetet
mer effektivt och verkningsfullt.
Regeringen tillsatte 2010 en parlamentarisk beredning som antog
namnet Miljömålsberedningen (M 2010:04). Beredningens uppgift är
att föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås genom politiskt förankrade
förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. Beredningen ska fokusera på frågor som kräver övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar, dels där det finns behov av strukturella
förändringar, dels avseende frågor av särskild betydelse som inte kan
lösas på myndighetsnivå (dir. 2010:74). Miljömålsberedningen har
genom flera tilläggsdirektiv fått olika uppdrag, bl.a. att lämna förslag
till en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik med ett
helhetsperspektiv på havs- och sötvattenspolitik (dir. 2012:95).
Generella utgångspunkter för formulering av strategier
och etappmål
Strategier ska innehålla förslag till etappmål, styrmedel och åtgärder
som bidrar till att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Etappmål, styrmedel och åtgärder bör om möjligt hanteras målövergripande
och strategivis och inte uppdelat per miljökvalitetsmål, eftersom en
åtgärd ofta kan bidra till att nå flera miljökvalitetsmål liksom till att
nå Generationsmålet. En strategi kan därför innehålla flera olika styrmedel och åtgärder som tillsammans bidrar till att nå flera mål. Strategier och etappmål ska följa de generella utgångspunkter som beskrivs
Miljömålsberedningens tidigare direktiv. Beredningen ska hantera dels
frågor som berör flera samhällsintressen inom olika politikområden
och som därigenom kräver politiska avvägningar, dels frågor som berör områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor
osäkerhet.
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Specifika utgångspunkter för tilläggsuppdraget
Flera av miljömålen och Agenda 2030 är relevanta för bevarande
och hållbart nyttjande av havet
Två av riksdagens miljökvalitetsmål – Hav i balans samt levande kust
och skärgård och Ingen övergödning – har direkt anknytning till havet.
Ytterligare ett antal miljökvalitetsmål har en nära koppling till havsmiljöarbetet, särskilt Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö, Ett rikt
växt- och djurliv och Begränsad klimatpåverkan. Vidare har flera av
Generationsmålets strecksatser kopplingar till mål 14 i Agenda 2030,
t.ex. satserna som tar upp ekosystem, biologisk mångfald, resurseffektiva kretslopp och farliga ämnen samt hushållning med naturresurserna.
Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess 17 globala hållbarhetsmål antogs vid FN:s toppmöte den 25 september 2015. De globala
målen och Agenda 2030 syftar bl.a. till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt
skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Mål 14 i agendan är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Målet
har tio delmål som i huvudsak spänner över de verksamhetsområden
och aktiviteter som påverkar havsmiljön.
Även andra av agendans mål har betydelse för haven och möjligheten att nå mål 14. En viktig målsättning i Agenda 2030 och utgångspunkt för dess genomförande är att samstämmigheten i politik och
styrmedel, till stöd för hållbar utveckling ska förbättras. Det är därför
angeläget att i genomförandet av tilläggsuppdraget analysera relevanta
kopplingar och interaktioner mellan flera av målen och delmålen.
Miljökvalitetsmålens betydelse för genomförandet av mål 14 om hav
och marina resurser i Agenda 2030
Miljömålen, dvs. Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen, konkretiserar den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. Miljömålen är en viktig utgångspunkt för det nationella ge-
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nomförandet av FN:s Agenda 2030. Som en följd av antagandet av
Agenda 2030 och hållbarhetmål 14 för hav och marina resurser behöver arbetet med att nå de havsanknutna miljökvalitetsmålen utvecklas. I budgetpropositionen för 2018 anger regeringen att bl.a.
delmålen i de globala hållbarhetsmålen kommer att vara en utgångspunkt i arbetet med att ta fram nya etappmål för miljömålen
(prop. 2017/18:1).
Myndigheter med ansvar för miljökvalitetsmålen har på uppdrag av
regeringen analyserat förhållandet mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. Myndigheternas rapporter visar att miljömålen korrelerar väl med den miljömässiga dimensionen av mål och
delmål i Agenda 2030. Myndigheterna har dock identifierat vissa
luckor i samstämmigheten mellan Agenda 2030 och miljömålssystemet. Till exempel anger Havs- och vattenmyndigheten att mål 12 om
hållbar produktion och konsumtion samt delmål 14.3 om havsförsurning inte omnämns i miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande
kust och skärgård (HaV rapport 2016).
Långsiktiga utmaningar i genomförande av havsmiljöpolitiken
Agenda 2030-delegationen anger att ett långsiktigt bevarande och
nyttjande av haven är en utmaning för Sverige, och lyfter följande
långsiktiga utmaningar när det gäller att nå mål 14 (I riktning mot en
hållbar välfärd – Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning och
förslag till handlingsplan för genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, Rapport 2017):
• Det är en långsam process att vända skeendet med havsbottendöd
är långsam, även om tillförseln av näringsämnen bromsas.
• Klimatförändringar förvärrar många problem i havet då det medför ökad avrinning, havsförsurning och uppvärmning av haven.
• Stor mängd marint skräp och plaster.
• Exploatering av kustnära grunda vatten.
• Överfiske och destruktiva fiskemetoder.
• Havsfrågans gränsöverskridande natur förutsätter samarbete på
global, nationell och lokal nivå.
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Klimatförändringar och havsförsurning ökar kraven på effektiva
och samordnade styrmedel och åtgärder
Klimatförändringarna och försurning av havet förväntas få betydande
konsekvenser både för den biologiska mångfalden och för havens ekosystem och ekosystemtjänster, vilket påverkar livsmedelsförsörjningen
och utvecklingen av en hållbar blå ekonomi. Havsvattnet och i viss mån
även de marina ekosystemen, har stor kapacitet att ta upp och lagra
koldioxid men kan också läcka ut koldioxid om deras ekosystemsfunktioner försämras eller förstörs.
Klimatförändringarna och havsförsurningen bedöms förstärka
effekterna av befintliga havsmiljöproblem som t.ex. övergödning, syrefria bottnar och miljögifter, vilket hotar havens resiliens, dvs. deras
motståndskraft och återhämtningsförmåga. Detta ställer ytterligare
och omfattande krav på samordnade styrmedel och ett effektivt
åtgärdsarbete inom alla delar av havsförvaltningen och på alla nivåer
i samhället. Kraven ökar även på förstärkt integrering av havsmiljöarbetet och förvaltningsåtgärder på land och i sötvatten.
Pågående åtgärdsarbete för att minska föroreningar i kust och hav
Det pågår ett omfattande arbete med att begränsa tillflödet av övergödande ämnen, miljögifter, marint skräp och mikroplaster till havet.
En viktig del av detta är genomförandet av de nationella åtgärdsprogrammen enligt EU:s ramdirektiv om en marin strategi (Havsmiljödirektiv, 2008/56/EG) för att nå god miljöstatus och EU:s ramdirektiv
för vatten (2000/60/EG) har stor betydelse för att nå de havsrelaterade miljökvalitetsmålen samt mål 14. Åtgärderna bidrar till att nå flera
miljökvalitetsmål och i synnerhet Ingen övergödning, Hav i balans
samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag samt
Giftfri miljö. Insatserna bidrar även till att nå mål 14 i Agenda 2030, i
synnerhet delmål 14.1 om minskade föroreningar i havet som kopplar till landbaserad verksamhet. I genomförandet behövs ett brett och
starkt engagemang från berörda myndigheter, länsstyrelser och kommuner för att genomföra åtgärdsprogrammen.
Åtgärder för att minska landbaserade föroreningar kopplar även
till delmål 6.3 om att förbättra vattenkvaliteten, avloppsreningen
samt minimera utsläpp av föroreningar. Det pågår arbete med att ut-
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veckla källa till hav-ansatsen, dvs. ett integrerat arbete med vattenförvaltning från källa till hav.
EU:s gemensamma fiskeripolitik är styrande för säkerställande av
ett hållbart fiske, men har även betydelse för skyddet av biologisk
mångfald i havet. Landsbygdsprogrammet är ett viktigt verktyg för
att bidra till att nå målen Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan.
Av budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 utg. omr. 20
avsnitt 3.7) framgår att omfattande satsningar och åtgärder kommer
att pågå under perioden 2018–2020 för att minska övergödning och
miljögifter, inklusive läkemedelsrester samt marint skräp och mikroplaster. Satsningen inkluderar även insatser för skydd av marina områden.
Regionalt samarbete – en integrerad del av åtgärdsarbetet
I arbetet med att nå de havsanknutna miljökvalitetsmålen och mål 14
i Agenda 2030 är regionalt samarbete en nyckelfaktor. Havsmiljökonventionerna Helcom (Helsingforskommisionen för skydd av
Östersjöns marina miljö) och Ospar (Konventionen för skydd av den
marina miljön i Nordostatlanten), är centrala för den regionala samordningen av EU:s havsmiljödirektiv och bidrar till att nå god miljöstatus. Helcoms ministermöte i mars 2018 beslutade att använda
målen i Agenda 2030 som en ram vid revideringen av Aktionsplan
för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP) för arbetet efter 2021.
Arbetet med att ta fram en ny Osparstrategi för Nordost Atlanten
(North East Atlantic Environmental Strategy) som ska gälla 2020–
2030 har påbörjats.Både BSAP och ny Ospar strategi kommer bli
styrande för Sveriges havsmiljöarbete.
EU:s strategi för Östersjöregionen antogs 2009 och har som mål
att rädda havsmiljön, länka samman regionen, och öka välståndet i
Östersjöregionen. Strategin verkar utifrån en handlingsplan som spelar
en viktig roll i genomförandet av bl.a. Helcoms åtgärdsplan. Handlingsplanen för genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen
kommer att behöva ses över bl.a. i ljuset av Agenda 2030 och revideringen av EU:s finansieringsmekanismer.
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Internationellt samarbete
Sverige har tagit en ledande roll i genomförandet av mål 14 i
Agenda 2030. FN:s högnivåkonferens – The Ocean Conference arrangerades med Sverige och Fiji som initiativtagare och ordförande 2017.
Vid konferensen antogs en ambitiös och åtgärdsinriktad politisk
deklaration, ”Call for Action”. Över 1 400 frivilliga åtaganden registrerades varav regeringen registrerade eller deltog i 26 åtaganden inom
de prioriterade områdena: 1) stärka ekosystembaserad förvaltning
och skydd av marina områden, 2) främjande av hållbara maritima
näringar, 3) minska föroreningar och marint skräp samt att 4) stärka
havsfrågorna i klimatarbetet.
Sverige har stora möjligheter att vara pådrivande i flera viktiga internationella processer. Initiativet Ocean Pathway, där Sverige är
medordförande, syftar till att tydliggöra havens roll för klimatarbetet inom FN:s klimatkonvention (UNFCCC), inklusive i medlemsländernas klimatåtaganden. År 2010 antog partsmötet för FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) en strategisk plan och 20 mål,
Aichimålen. De flesta av dem ska vara uppnådda år 2020. Ett nytt
strategiskt ramverk förväntas antas vid CBD:s partsmöte år 2020.
Genomförandet av den internationella våtmarkskonventionen Ramsars strategiska plan 2016–2024. FN:s generalförsamling beslutade i
december 2017 att tillsätta en förhandlingskonferens med ambitionen att förhandla fram ett bindande avtal till FN:s havsrättskonvention (UNCLOS) för skydd av biologisk mångfald utanför nationell
jurisdiktion (BBNJ-processen) under 2020.
Förhandlingar pågår om ett globalt avtal för kemikalier (Strategic
Approach and the sound management of chemicals and waste
beyond 2020). De globala mål för kemikalier som finns i dag under
den internationella kemikaliestrategin SAICM gäller till år 2020. FN:s
miljöförsamling UNEA beslutade 2017 att stärka det globala arbetet
mot marin nedskräpning genom att inrätta en expertgrupp som ska
att identifiera möjliga åtgärder på global nivå för att ytterligare motverka marin nedskräpning.
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Tilläggsuppdraget
Miljömålsberedningen ska utifrån de generella och specifika utgångspunkterna föreslå en strategi för att förstärka åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska
bidra till att nå miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och
skärgård och Ingen övergödning, men insatser kan även behövas inom
målen Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö, Ett rikt växt och djurliv och Ingen klimatpåverkan samt relevanta strecksatser i Generationsmålet om t.ex. ekosystem, biologisk mångfald, resurseffektiva
kretslopp och farliga ämnen och hushållning med naturresurserna.
Syftet är att bidra till att Sverige på ett samhällsekonomiskt effektivt
och kostnadseffektivt sätt når de havsanknutna miljökvalitetsmålen
och Generationsmålet samt bidra till genomförandet av mål 14 om
hav och marina resurser i Agenda 2030. Miljömålsberedningen ska vid
framtagandet av strategin och förslag till lösningar beakta de övriga
två dimensionerna, dvs social och ekonomisk hållbarhet, av hållbarhet inom Agenda 2030. Strategin ska ge förutsättningar för en bred
politisk enighet kring etappmål, styrmedel och åtgärder som krävs för
att vända trenden i havsmiljön och begränsa den negativa påverkan
på havet och de marina resurserna, särskilt med hänsyn till effekter
av klimatförändringar och havsförsurning. Vidare ska strategin, där det
är relevant, identifiera områden där det är nödvändigt att involvera
den privata sektorn och näringslivet för att uppnå resultat, och där
partnerskap mellan offentlig och privat sektor kan initieras. I det följande presenteras tilläggsuppdraget närmare.
Förstärkt koppling mellan miljömålen och mål 14 i Agenda 2030
Beredningen ska värdera behovet av att ytterligare förstärka kopplingen mellan havsanknutna miljökvalitetsmål och mål 14 samt att förbättra samstämmigheten i politik och styrmedel, t.ex. genom etappmål. Värderingen ska göras utifrån befintliga analyser och rapporter
om kopplingen mellan Agenda 2030, miljömålen och miljömålens betydelse för genomförandet av mål 14.
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Förslag till styrmedel och åtgärder som bidrar till bevarande
och hållbart nyttjande av haven och marina resurser
Betydande insatser görs för att stärka bevarande och hållbart nyttjande av havens ekosystem och dess resurser samt att införa effektiva
åtgärder och styrmedel för att begränsa tillflödet av övergödande
ämnen, miljögifter, marint skräp och mikroplaster till haven. För att
nå god miljöstatus och säkerställa bevarande och ett hållbart nyttjande
i svenska havsområden behövs dock ett fortsatt långsiktigt strategiskt och kontinuerligt åtgärdsarbete på lokal, nationell, regional och
internationell nivå. Åtgärdernas nivå och den hastighet som de genomförs kan även behöva öka med hänsyn till effekter av klimatförändringar och havsförsurning.
Beredningen ska
– redogöra för hur väl existerande styrmedel och åtgärder styr mot
relevanta miljökvalitetsmål och hållbarhetsmål 14 i Agenda 2030
– föreslå styrmedel och åtgärder som säkerställer att havsanknutna
miljökvalitetsmål kan nås och bidra till genomförande av mål 14 i
Agenda 2030
– föreslå hur styrmedlen och insatserna kan finansieras och i denna
del ta särskild hänsyn till möjligheterna att använda befintlig finansiering mer effektivt samt överväga nya innovativa finansieringslösningar.
Beredningens förslag ska utgå från en övergripande analys av hur klimatförändringarna och havsförsurningen påverkar havens biologiska
mångfald och ekosystem samt befintliga miljöutmaningar som t.ex.
övergödning och syrefria bottnar samt miljögifter och därmed också
av förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen och mål 14.
Klimatanpassning av nätverk av skyddade områden,
ekosystembaserad havsplanering och havsförvaltning
Betydelsen av att utveckla förvaltningsverktyg för att säkerställa havens
resiliens kommer att öka. Sådana förvaltningsverktyg är t.ex. nätverk
av marina skyddade områden och ekosystembaserad kust- och havsplanering. Det kommer att ställas större krav på att anpassa skyddade
områdens utformning och förvaltning, s.k. adaptiv förvaltning, efter
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hur klimatet påverkar olika arter och habitat. Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram förslag till en svensk
statlig havsplanering. Myndigheten ska i sitt arbete med förslag till
havsplaner tillämpa en ekosystemansats.
Klimatförändringarna ställer ännu större krav på en integrerad och
ekosystembaserad havsförvaltning där samhällssektorerna samverkar
för att nå en god miljöstatus i havet. En god miljöstatus är basen även
för ekonomisk och social hållbarhet. Den maritima strategin från 2015
(En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö) visar på
ett integrerat arbetssätt som behöver genomsyra alla förvaltningsnivåer. En ekosystembaserad fiskförvaltning kan också vara en integrerad del i uppfyllandet av havsanknutna miljökvalitetsmål och
mål 14 i Agenda 2030.
Beredningen ska analysera hur väl befintliga styrmedel och åtgärder styr mot att säkerställa en ekosystembaserad havsförvaltning som
bidrar till att stärka havens resiliens, och om de kan bli mer effektiva.
Beredningen ska vidare därför analysera om ytterligare styrmedel och
åtgärder behövs, särskilt med hänsyn till effekter av klimatförändringarna och havsförsurningen.
Kunskapen om hav och klimat behöver stärkas
Kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar havens ekosystem
och resurser har stor betydelse för att kunna utforma och vidta åtgärder inom kust- och havsförvaltningen. För att tillgodose havsförvaltningens behov av kunskapsunderlag kan ytterligare insatser, ändrad
ansvarsfördelning eller samarbete mellan berörda myndigheter och
forskningsaktörer behövas.
Beredningen ska därför analysera om det behövs ytterligare styrmedel och åtgärder för att säkerställa nödvändig kunskapsförsörjning,
för att effektivt kunna utforma och använda förvaltningsverktyg som
nätverk av marina skyddade områden, ekosystembaserad havsplanering samt andra förvaltningsverktyg för hållbar förvaltning av kust och
hav och dess resurser. Vid behov ska beredningen föreslå ytterligare
styrmedel och åtgärder.
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Förslag till nya etappmål
Etappmål beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för
att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Miljömålsrådet pekar
på behovet av fler tydliga etappmål i miljömålssystemet som en del
av det nationella genomförandet av Agenda 2030.
Beredningen ska därför, samt för att bidra till genomförande av
beredningens förslag till strategi, utreda behovet av havsanknutna
etappmål inom miljömålssystemet, värdera dem och vid behov föreslå sådana. Utgångspunkten ska vara analyser av kopplingen mellan
miljömålssystemet och Agenda 2030. Exempel på områden där behovet av etappmål kan värderas är hanteringen av konsekvenser av
havsförsurning, säkerställande av en källa till hav-ansats genom kopplingen mellan mål 14 och delmål 6.3 om att förbättra vattenkvaliteten
och avloppsreningen, stärkande av kopplingen mellan mål 14 och
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, särskilt med hänsyn till behovet av
etappmål för marint skräp och mikroplaster samt slutligen det eventuella behovet av att stärka kopplingen mellan mål 14 och mål 12 om
hållbar produktion och konsumtion.
Regionalt samarbete – en integrerad del av åtgärdsarbetet
Merparten av utmaningarna i havsmiljöarbetet är beroende av regionalt samarbete. I genomförandet av havsanknutna miljömål och mål 14
är regionalt samarbete en nyckelfaktor.
Beredningen ska därför i förslag till styrmedel och åtgärder ta hänsyn till och värdera hur det havsregionala samarbetet på ett effektivt
sätt kan bidra till genomförandet av havsanknutna miljökvalitetsmål
och mål 14 i Agenda 2030, särskilt inom de regionala havsmiljökonventionerna Helcom och Ospar och samarbetet inom ramen för EU:s
strategi för Östersjöregionen.
Vikten av internationellt samarbete
Tydliga prioriteringar och en sammanhållen havspolitik på nationell,
regional och internationell nivå, tillika i utvecklingssamarbetet, bedöms som effektiv användning av Sveriges resurser inom havsmiljöområdet. Beredningen ska därför övergripande redovisa utfallet av
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relevanta internationella förhandlingar och beslut, som t.ex. mål, åtaganden eller avtal, och hur dessa kan inkluderas i nationella strategier,
styrmedel och åtgärder för att genomföra mål 14 och havsrelaterade
miljökvalitetsmål.
Avgränsningar
Det pågår flera utredningar och regeringsuppdrag som har relevans
för bedömningen av behov av strategier, styrmedel och åtgärder inom
havsmiljöpolitiken, t.ex. om övergödning, plast och marint skräp, kemikalier och avfall samt läkemedelsrester. Det pågår även regeringsuppdrag kopplat till skydd av marina områden och havsplanering.
Beredningen bör i genomförandet av uppdraget inte analysera och
lägga förslag inom områden som direkt berörs av och överlappar andra
utredningar och uppdrag. För att kunna ge ett samlat och ändamålsenligt underlag för en ny och långsiktig havsmiljöpolitik bör beredningen dock hänvisa till utredningar och uppdrag som gjorts under
tiden för utredningen och om den finner det lämpligt ta hänsyn till
och inkludera förslag i dessa.
Konsekvensbeskrivningar
Samhällsekonomiska konsekvensanalyser och analyser av kostnadseffektivitet i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) ska
ligga till grund för de förslag som beredningen lägger, liksom för de
viktigare åtgärder som beredningen övervägt men valt att inte föreslå. Det innebär t.ex. att beredningen ska analysera hur olika aktörer
påverkas av förslagen avseende administrativa bördor, finansiering,
deltagande i olika typer av insatser m.m. Beredningen ska i enlighet
med 14 kap. 3 § regeringsformen beakta proportionalitetsprincipen
beträffande eventuella inskränkningar av den kommunala självstyrelsen i sina redogörelser, analyser och förslag.
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Samråd och redovisning av uppdraget
Miljömålsberedningen ska följa andra pågående initiativ och processer
med koppling till havspolitiken samt föra en dialog med berörda myndigheter, främst Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket,
Sverige meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Kemikalieinspektionen, Riksantikvarieämbetet och Försvarsmakten samt andra
pågående utredningar och processer som är relevanta för uppdraget.
Beredningen ska vidare föra en dialog med näringslivet och andra
berörda aktörer föra att inhämta kunskap och förankra beredningens
förslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020.
(Miljö- och energidepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Miljömålsberedningen (M 2010:04)
– strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion
Beslut vid regeringssammanträde den 22 oktober 2020
Sammanfattning
Miljömålsberedningen (M 2010:04) får i tilläggsuppdrag att föreslå
en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i
syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Med klimatpåverkan
från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser från Sveriges efterfrågan av varor och tjänster, inklusive den offentliga sektorns efterfrågan.
Utgångspunkten för uppdraget är Sveriges internationella åtaganden i FN och EU samt de mål inom miljömålssystemet som riksdagen
beslutat om, särskilt strecksatsen i Generationsmålet om att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. För att minska de globala växthusgasutsläppen
i den utsträckning som vi i Sverige har rådighet över, är minskade
utsläpp från svensk privat och offentlig konsumtion ett viktigt led.
Miljömålsberedningen ska därför utifrån en bred analys bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp och
föreslå i vilken mån det är lämpligt att inom ramen för miljömålssystemet precisera mål och åtaganden genom kvantitativa eller kvalitativa
etappmål för konsumtionsbaserade utsläpp. Miljömålsberedningen
ska, utifrån en bred analys av flygets och sjöfartens klimatpåverkan
och möjligheter till utsläppsminskningar, också föreslå etappmål för
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flygets klimatpåverkan samt bereda möjligheten till etappmål för
sjöfartens klimatpåverkan. Beredningen ska även se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling, med
fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan samt på kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet. Analyserna ska beakta
hur åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen samt
klimatpåverkan från flyget, sjöfarten och offentlig upphandling kan
bidra till att på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt nå relevanta mål i miljömålssystemet samt till att uppfylla
internationella åtaganden.
Miljömålsberedningen ska med analyserna som grund formulera
en strategi som ska bidra till minskad klimatpåverkan från konsumtion och till att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan. Strategin ska bidra till att uppfylla Parisavtalets mål
och till genomförande av relevanta delar i Agenda 2030. Miljömålsberedningen ska särskilt analysera strategins fördelningspolitiska konsekvenser och konsekvenser för svensk konkurrenskraft, utrikeshandeln och jämställdhet.
Miljömålsberedningens samlade förslag ska ge förutsättningar för
en bred politisk enighet kring en sammanhållen strategi för att minska
konsumtionens klimatpåverkan. Hänsyn ska tas till konflikter och
synergieffekter med andra miljökvalitetsmål, övriga samhällsmål samt
relevanta befintliga strategier och handlingsplaner såsom den klimatpolitiska handlingsplanen, livsmedelsstrategin, strategin för cirkulär
ekonomi, upphandlingsstrategin och godstransportstrategin. Den klimateffekt som svensk export av varor och tjänster ger relativt produktion i andra länder ska analyseras, beskrivas och synliggöras.
Tilläggsuppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2022.
Bakgrund till tilläggsuppdraget
Riksdagen har beslutat att miljöarbetet ska vara strukturerat med ett
Generationsmål samt med 16 miljökvalitetsmål och etappmål
(prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377).
Regeringen tillsatte 2010 en parlamentarisk beredning som antog
namnet Miljömålsberedningen (M 2010:04). Beredningens uppgift är
att föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås genom politiskt förankrade
förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. Bered-
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ningen ska fokusera på frågor som kräver övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar, dels där det finns behov av strukturella
förändringar, dels avseende frågor av särskild betydelse som inte kan
lösas på myndighetsnivå (dir. 2010:74).
Miljömålsberedningen har genom flera tilläggsdirektiv fått olika
uppdrag, bl.a. att lämna förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige (dir. 2014:165). Miljömålsberedningen bedömde i sitt betänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) att
Sverige behöver överväga att vidta åtgärder för att minska utsläppen
av växthusgaser kopplat till konsumtion.
Regeringen delar beredningens bedömning att det är viktigt att
arbeta vidare med effektiva åtgärder för att ytterligare underlätta för
hållbara konsumtionsmönster, i enlighet med Generationsmålet och
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. I den klimatpolitiska
handlingsplanen (prop. 2019/20:65, s. 61) bedömer regeringen att
Miljömålsberedningen bör få i uppdrag att bereda frågan om mål för
de konsumtionsbaserade utsläppen. För att inte viktiga utsläppskällor
på transportområdet ska stå utan tillräcklig styrning bedömer regeringen dessutom att Miljömålsberedningen ska ta fram etappmål för
flygets klimatpåverkan och bereda möjligheten till etappmål även för
sjöfartens klimatpåverkan. Regeringen avser också även att se över
hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling, med fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan samt
på kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet.
Generella utgångspunkter för tilläggsuppdraget
För Miljömålsberedningens uppdrag är utgångspunkten att strategier ska innehålla förslag till etappmål, styrmedel och åtgärder som
bidrar till att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Etappmål, styrmedel och åtgärder bör om möjligt hanteras målövergripande
och strategivis och inte uppdelat per miljökvalitetsmål, eftersom en
åtgärd ofta kan bidra till att nå flera miljökvalitetsmål liksom till att
nå Generationsmålet. En strategi kan därför innehålla flera olika styrmedel och åtgärder som tillsammans bidrar till att nå flera mål. Beredningen ska hantera dels frågor som berör flera samhällsintressen inom
olika politikområden och som därigenom kräver politiska avvägningar,
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dels frågor som berör områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor osäkerhet.
Utformningen av denna strategi ska följa de generella utgångspunkter som beskrivs i de tidigare direktiven (dir. 2010:74 och
dir. 2011:50) och andra riktlinjer för etappmål som regeringen anger.
Specifika utgångspunkter för tilläggsuppdraget
Det klimatpolitiska ramverket, klimatmålen och globala åtaganden
Det klimatpolitiska ramverket, som riksdagen har beslutat om, består
av en klimatlag, nya klimatmål och ett granskande klimatpolitiskt råd.
Det klimatpolitiska ramverket innebär en skyldighet för regeringen
att föra en samlad klimatpolitik som utgår från klimatmålen och tydligt redovisa hur arbetet fortskrider för att nå de av riksdagen fastlagda
klimatmålen.
Det nationella miljömålssystemet som omfattar 16 miljökvalitetsmål och ett övergripande Generationsmål är det befintliga och riksdagsbundna målsystem som utgör den nationella genomförandet av
Agenda 2030:s miljörelaterade mål och delmål. Generationsmålet är
det övergripande målet inom miljömålssystemet. Målet visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik och innebär att vi till nästa generation ska överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
I preciseringen av Generationsmålet anges vidare att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är fastlagt av riksdagen och utformat i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonventionen). Genom beslut om det klimatpolitiska
ramverket uppdaterade riksdagen 2017 preciseringen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan till temperaturmålet i enlighet med
Parisavtalet, vilket innebär att målet är att den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader och att ansträngningar
ska göras för att hålla ökningen under 1,5 grader. Genom det klimatpolitiska ramverket har riksdagen även beslutat om nya etappmål för
den icke-handlande sektorn till 2030 respektive 2040 och för transportsektorn till 2030, exklusive inrikes luftfart, samt ett etappmål som
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innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
Naturvårdsverket bedömer att de globala utsläppen behöver minska
till under 1 ton per person och år till 2050 för att begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader, baserat på FN:s klimatpanels (IPCC)
utsläppsscenarier. Sveriges klimatmål motsvarar att Sveriges territoriella utsläpp ska nå under 0,9 ton per person och år senast 2045, utifrån nuvarande befolkningsprognoser.
De mål som ingår i det klimatpolitiska ramverket omfattar utsläppen i Sverige, s.k. territoriella utsläpp. Åtagandena under Parisavtalet
handlar som regel om sådana utsläpp. Utsläpp och upptag inom skogsbruk och annan användning, på engelska Land Use, Land-Use Change,
and Forestry (LULUCF), ingår i de territoriella utsläppen och i Parisavtalet men ingår inte i Sveriges klimatmål. Däremot kan en ökning
av nettoupptaget i LULUCF användas som kompletterande åtgärd
för att nå olika klimatmål. Utsläpp från internationell sjöfart och
internationellt flyg ingår inte heller. Dessa utsläpp omfattas av globala
klimatåtaganden inom FN-organen Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och Internationella sjöfartsorganisationen
(IMO). Utsläppen från flyg inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattas dessutom av EU:s utsläppshandelssystem
(EU ETS).
Internationella åtaganden inom flyg och sjöfart
För den internationella sjöfarten antog IMO i april 2018 en initial
klimatstrategi med målet att växthusgaser från internationell sjöfart
ska minska med minst 50 procent till 2050 jämfört med 2008, samt
sträva efter att fasa ut utsläppen helt före seklets slut i enlighet med
Parisavtalets temperaturmål. Dessutom antog organisationen även
ett mål om ytterligare energieffektiviseringar och att utsläppen per
transportarbete ska minska med 40 procent till 2030. Målen antogs
med brett stöd från såväl IMO:s medlemsländer som av sjöfartsindustrin. IMO arbetar nu med att genomföra strategin och en översyn av strategin ska göras senast 2023.
För det internationella flygets utsläpp har världens länder inom
ICAO enats om att stabilisera utsläppen på 2020 års nivåer och att
ett förslag till långsiktigt klimatmål för det internationella flyget ska
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tas fram till 2022. Det viktigaste styrmedlet för att stabilisera utsläppen på 2020 års nivåer är ett globalt marknadsbaserat styrmedel
(CORSIA). Det är ett viktigt steg att man enats om ett internationellt avtal för att medlemsstater och aktörer inom flygindustrin ska
ta ett större ansvar för att minska utsläppen och flygets klimatpåverkan från internationella flygningar. Målet att stabilisera utsläppen på
2020 års nivåer är dock för lågt och behöver skärpas väsentligt.
I CORSIA ingår inte den s.k. höghöjdseffekten, det vill säga utsläpp
på hög höjd av bl.a. kväveoxider och vattenånga som innebär att flygets
samlade klimatpåverkan är ungefär dubbelt så stor som den klimatpåverkan som utsläppen av koldioxid orsakar.
För att nå Parisavtalets mål visar Sverige fortsatt ledarskap inom
ICAO och IMO för att höja ambitionsnivån för utsläppsminskningar
inom internationell luft- och sjöfart i linje med att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader. Inom ICAO fortsätter Sverige
driva på för ett miljömässigt effektivt CORSIA som långsiktigt minskar det internationella flygets koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalets mål. Inom IMO arbetar Sverige för att anta bindande styrmedel för att reducera växthusgasutsläpp från internationell sjöfart,
i linje med 1,5-gradersmålet.
Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser
Definition och statistik
Med Sveriges klimatpåverkan från konsumtion, också kallat Sveriges
konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser eller ibland Sveriges
klimatavtryck, menas klimatpåverkan från de svenska hushållens och
den offentliga sektorns konsumtion samt från samhällets investeringar i exempelvis byggnader och infrastruktur. Med konsumtion
menas Sveriges slutliga inhemska efterfrågan av både varor och tjänster.
Dessa utsläpp innefattar alla de utsläpp som sker från en vara eller
tjänst i alla led, oavsett var dessa utsläpp sker – dvs. både i Sverige
och utomlands. Statistik på Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp
kompletterar statistik på Sveriges territoriella utsläpp genom att redovisa klimatpåverkan från Sveriges befolkning oavsett var i världen utsläppen sker. Svensk konsumtion redovisas enligt den modell som
Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån (SCB) utvecklat.
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Naturvårdsverket samordnar uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och Generationsmålet. För
att följa upp hur den svenska konsumtionen påverkar utsläppen i
andra länder och följa upp Generationsmålet rapporterar Naturvårdsverket sedan 2010, baserat på SCB:s statistik, Sveriges klimatpåverkan från konsumtion. Statistiken över de konsumtionsbaserade utsläpp som sker i Sverige håller hög kvalitet och baseras på Sveriges
klimatrapportering av de territoriella utsläppen till EU och FN. Statistiken över de konsumtionsbaserade utsläpp som kommer från import
kan dock inte beräknas med samma noggrannhet, men kvaliteten har
ökat avsevärt under de senaste åren enligt Naturvårdsverket. Importens
utsläpp beräknas på ett systematiskt sätt genom att använda nationalräkenskaper som ram och s.k. input-outputanalyser som metod, vilket
gör att dubbelräkningar undviks och att summan av världens konsumtionsbaserade utsläpp motsvarar summan av världens produktionsbaserade utsläpp. Aggregeringsnivån i dessa beräkningar är hög, vilket
gör det möjligt att följa trender och utvecklingen mot måluppfyllelse
på en övergripande nivå men gör det svårt att följa enskilda åtgärder
och styrmedel. För att följa upp åtgärder kan statistiken behöva
kompletteras med mer precisa indikatorer och analyser.
Miljömålsberedningen ska analysera, beskriva, synliggöra och visa
på exempel där svensk produktion har lägre utsläppsintensitet än
import, till exempel inom livsmedelsproduktionen, i syfte att bygga
en bättre förståelse för hur svensk produktion förhåller sig till andra
länder när det gäller klimatpåverkan per produkt.
Förbättrad statistik
Den konsumtionsbaserade statistiken har historiskt utvecklats genom
ett långsiktigt samarbete mellan Naturvårdsverket och SCB. Naturvårdsverket fick 2018 i uppdrag att utveckla mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan i syfte att förbättra tillförlitligheten i statistiken över de utsläpp som sker i andra
länder till följd av svensk konsumtion. I uppdraget ingick även att
bedöma hur utvecklingen av metod och indikatorer kan bidra till
förbättrad uppföljning av åtgärder för att minska de konsumtionsrelaterade utsläppen. Genom forskningsprojektet Policy-relevant indicators for national consumption and environment (PRINCE), som
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avslutades 2018, har möjligheterna att följa upp konsumtionsbaserad
klimatpåverkan förbättrats avsevärt.
Naturvårdsverket har även analyserat och föreslagit ett antal mer
specifika indikatorer för att bättre följa upp utsläppen från personbilsresor, livsmedel, bostadsbyggande, boende, flygresor och textilier.
Naturvårdsverket redovisade i januari 2019 resultatet i rapporten Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan (NV-08861-17). Naturvårdsverket och SCB bedömer i rapporten därmed att den förbättrade konsumtionsstatistik som nu
finns tillgänglig håller tillräckligt hög kvalitet för att följa upp trender och eventuella mål på en övergripande nivå. Att följa upp åtgärder på mer detaljerad nivå görs i första hand fortsatt bäst med kompletterande indikatorer. Regeringen instämmer i Naturvårdsverkets
och SCB:s bedömning och anser därför att Miljömålsberedningen
ska bereda om det är lämpligt att införa etappmål för konsumtionsbaserade utsläpp samt att Miljömålsberedningen ska ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion. Beredningen ska
i sitt arbete även utgå från annan relevant forskning om konsumtionsbaserade utsläpp och beakta de begränsningar som den nuvarande statistiken har för att följa de konsumtionsbaserade utsläppen.
Miljöpåverkan från konsumtion är från och med 2019 en del av
Sveriges officiella statistik inom SCB:s miljöräkenskaper, vilket betyder att SCB följer riktlinjer om när och hur statistiken ska publiceras,
hur kvaliteten ska säkerställas och hur statistiken ska dokumenteras.
Arbete pågår inom FN, OECD och Eurostat för att förbättra tillgången till harmoniserad statistik. SCB ligger i framkant och arbetar
internationellt för att bidra till denna utveckling. Det saknas i dagsläget underlag för att inkludera upptag och utsläpp inom LULUCFsektorn i den konsumtionsbaserade klimatstatistiken.
Nuvarande utsläppsnivåer
Svensk konsumtion, inklusive offentliga tjänster, byggande av bostäder och infrastruktur, orsakade 2017 utsläpp på cirka 9 ton växthusgaser per person och år, vilket är 70 procent mer än utsläppen av
växthusgaser inom Sveriges gränser (s.k. territoriella utsläpp). För att
nå Generationsmålet och Parisavtalets klimatmål behöver de globala
utsläppen komma ner till så långt under ett ton per person och år som
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möjligt till 2050. Medan våra territoriella utsläpp av växthusgaser har
minskat med 27 procent sedan 1990 har utsläppen orsakade av svensk
konsumtion endast minskat med 10 procent de senaste tio åren och
minskningen har sedan 2012 stannat av. De konsumtionsbaserade
utsläppen ökade i stället med 3 procent under 2017.
De konsumtionsbaserade utsläppen brukar delas upp i utsläpp
som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion (cirka 60 procent) och utsläpp som sker i Sverige till följd av svensk konsumtion
(cirka 40 procent). Utsläppen som sker i andra länder, orsakade av
svensk konsumtion, har ökat med nästan 50 procent under de senaste
två decennierna medan de konsumtionsbaserade utsläppen som sker
i Sverige har minskat med 30 procent.
Hushållen står för nästan två tredjedelar av de konsumtionsbaserade
utsläppen, vilka kan delas in i fyra områden: livsmedel, transporter,
boende och övrigt. Enligt SCB:s beräkningar står livsmedel och transporter för en tredjedel av de konsumtionsbaserade utsläppen vardera.
Beräkningarna visar att medan de konsumtionsbaserade utsläppen
från boende minskar, ökar de konsumtionsbaserade utsläppen från
transporter och livsmedel.
Sveriges rådighet över olika typer av utsläpp
Det är de territoriella utsläppen som rapporteras till EU och FN enligt
internationella överenskommelser, som exempelvis Parisavtalet och
EU:s klimatramverk. I allmänhet har varje land störst rådighet över
de utsläpp som sker inom det egna landets gränser, både vad gäller
styrning och mätning. En stor del av de konsumtionsbaserade utsläppen som sker i andra EU-länder omfattas bland annat av andra medlemsländers åtaganden inom EU:s klimatramverk eller EU:s utsläppshandelssystem. Internationella åtaganden och konventioner för bland
annat internationellt flyg och sjöfart behöver även beaktas då de har
bäring på Sveriges rådighet över dessa utsläpp.
Styrmedel riktade mot mer hållbara konsumtionsmönster kan
dock tillämpas oavsett i vilket land utsläppen sker. Många styrmedel
i EU och i Sverige syftar helt eller delvis till att styra konsumtionen
mot att minska utsläpp av växthusgaser, t.ex. energi- och miljömärkningar, ekodesignkrav samt klimatkrav inom offentlig upphandling.
Styrmedel riktade mot de konsumtionsbaserade utsläppen tar inte hän-
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syn till var i världen de produktionsbaserade utsläppen sker och är
även viktiga komplement till produktionsbaserade styrmedel för att
se till att utsläppen inte ökar utomlands när Sverige ställer om, det
som kallas koldioxidläckage. Det är även viktigt att konsumenter i
Sverige har möjlighet att göra informerade och medvetna val vad
gäller inköp av varor och tjänster.
Styrning mot minskade konsumtionsbaserade utsläpp behöver
inte betyda minskad handel med andra länder. Internationell handel
kan visserligen ha negativ klimatpåverkan i den mån den omfattar
fysiska varor som ska transporteras över längre avstånd, eller om produktion förläggs till länder med högre utsläpp från sin produktion.
Men internationell handel kan också minska klimatpåverkan om den
innebär att produkter kan tillverkas i länder som kan göra detta på
ett mindre klimatbelastande sätt. Till exempel har Sverige god tillgång till klimatsmart energi jämfört med många andra länder varför
svensk produktion och export av energiintensiva industriprodukter
kan bidra till lägre globala växthusgasutsläpp än om motsvarande produktion hade skett på ett mer klimatbelastande sätt någon annanstans. Detta perspektiv är, tillsammans med Sveriges roll som föregångsland som kan inspirera andra länder att följa efter, viktigt att
synliggöra så att klimatpolitiken kan utformas på ett sätt som effektivt minskar de globala utsläppen. Även om det inte inbegrips i konsumtionsbaserade utsläpp ingår det därför i Miljömålsberedningens
uppdrag att analysera, beskriva och synliggöra den klimateffekt som
svensk export av varor och tjänster ger relativt produktion i andra
länder.
Båda perspektiven – minskade utsläpp från den svenska konsumtionen och export av produkter som i Sverige i vissa fall kan tillverkas
med lägre klimatbelastning än i andra länder – innebär att svenskt
agerande kan påverka utsläppen i andra länder. Detta fråntar dock
inte andra länder sitt ansvar för sina territoriella utsläpp.
Aktörsperspektiv för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen
Ansvaret för att bidra till minskad klimatpåverkan vilar på en rad
aktörer. För den del av utsläppen som sker genom privat konsumtion är det angeläget att skapa incitament för att underlätta och skapa
förutsättningar för konsumenten att minska sitt klimatavtryck. Infor-
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mation som t.ex. olika former av märkning såsom klimat- och energideklarationer och en stödjande transportinfrastruktur, men även ekonomiska styrmedel och regleringar som t.ex. produktkrav, är exempel på styrmedel och åtgärder som kan bidra. Även produktions- och
konsumtionsvolymen kan påverkas med en övergång till en mer
cirkulär och biobaserad ekonomi där varor designas för att hålla längre
och där återbruk och återvinning ökar samtidig som kretsloppen är
giftfria och resurseffektiva. I en mer cirkulär ekonomi används resurser effektivt i giftfria cirkulära flöden, vilket gör att användningen av
jungfruliga material såsom fossila bränslen minskar genom innovation och hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Den enskilda konsumenten har en viktig roll i omställningen till ett samhälle
mot noll nettoutsläpp, men ansvaret för den nationella samhällsomställningen vilar även på det allmänna genom att det allmänna har
möjlighet att skapa goda förutsättningar för att främja den samhällsomställning som behövs för att nå klimatmålen.
En betydande del av konsumtionens klimat- och miljöpåverkan
sker genom offentlig konsumtion och investeringar. Den offentliga
sektorns inköp är ett exempel där det allmänna kan gå före i omställningen. Staten, kommuner och regioner kan t.ex. ta klimathänsyn i
inköpsprocessens alla faser vid offentlig upphandling av produkter,
installationer och byggentreprenader och därmed minska den offentliga konsumtionens klimatpåverkan. Den offentliga sektorn kan också
främja en efterfrågan av produkter och tjänster från cirkulära och
klimatneutrala affärsmodeller som kan bli norm och väljas före linjära och fossila alternativ.
Näringslivet har en viktig roll för att minska utsläpp i leverantörskedjan och i sin egen verksamhet genom att tillhandahålla varor och
tjänster (t.ex. byggentreprenader) som är hållbara, genom att främja
nya affärsmodeller och genom att informera kunderna om produkters
och tjänsters klimat- och miljöpåverkan och hjälpa dem att minska
klimatpåverkan i användnings- och slutskeden.
Uppföljning av konsumtionsbaserade utsläpp
Miljömålsberedningen ska bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp. Om Miljömålsberedningen väljer
att precisera mål om minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växt-
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husgaser, ska beredningen avgöra hur ett eller flera etappmål bör utformas. Ett sätt kan vara att sätta ett aggregerat mål för de konsumtionsbaserade utsläppen enligt tidigare beskriven definition. Ett sådant
mål skulle delvis överlappa befintliga klimatmål. Detta behöver i så fall
analyseras ur ett styrningsperspektiv. Ett annat tillvägagångssätt, som
inte står i motsättning till det förstatillvägagångssättet om ett aggregerat mål, kan vara att se vilka av de varor och tjänster som konsumeras i Sverige som har störst klimatpåverkan i andra länder och sätta
upp mål för sådana särskilt klimatbelastande produktkategorier.
Det är viktigt att främja synergieffekter och minska konflikter
mellan mål för konsumtionsbaserade utsläpp, de territoriella klimatmålen som riksdagen beslutat om, miljökvalitetsmålen och andra samhällsmål. Miljömålsberedningen bör analysera hur mål skulle kunna
synliggöra konsumtionens betydelse för minskad klimatpåverkan
och på det sättet tillföra ytterligare ett perspektiv när styrmedel och
åtgärder utformas för att driva på omställningen. Dessa mål kan även
hjälpa medborgare och offentliga aktörer som vill konsumera hållbart, exempelvis vid köp av resor, livsmedel eller vid offentlig upphandling. Regioner, kommuner och myndigheter kan på så sätt även
få incitament att intensifiera sitt arbete med minskad konsumtionsbaserad klimatpåverkan. Meningen med dessa mål är också att ge en
tydligare målstyrning och uppföljning av svenskars klimatpåverkan i
andra länder i enlighet med Generationsmålets intentioner. Ett konsumtionsperspektiv i klimatarbetet ska inte vara ett sätt att placera
ansvaret att minska konsumtionsbaserad klimatpåverkan enbart på
konsumenterna, utan ett sätt att komplettera de territoriella målen
med ett annat perspektiv och att tydliggöra det delade ansvaret mellan
privatpersoner, det offentliga och näringslivet för att nå Sveriges och
Parisavtalets klimatmål liksom de globala målen inom Agenda 2030.
Förbättrad uppföljning av växthusgasutsläpp kopplade till import
och export i form av fördjupade analyser och fler indikatorer kan vara
ett kunskapsunderlag för regeringen att prioritera sitt klimatpolitiska
arbete för att minska konsumtionsbaserade utsläpp. En viktig del i
en förbättrad uppföljning av växthusgaser kopplade till import och
export kan vara fördjupade analyser inom de områden som har särskilt
stor klimatpåverkaneller där svenska produkter gör särskilt stor klimatnytta. Det kan även hjälpa konsumenter, företag och den offentliga
sektorn vid inköp av insatsvaror.
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Nationella etappmål för minskad klimatpåverkan från vår konsumtion kan också ge en tydlig signal om ambitionsnivån i arbetet
på nationell, regional och lokal nivå i Sverige.
Flyg och sjöfart
Utsläpp från utrikes flyg och utrikes sjöfart omfattas inte av nettonollmålet till 2045 eller något av etappmålen. I etappmålet för inrikes
transporter 2030 samt etappmålen för 2030 och 2040 ingår inrikes sjöfart men däremot inte flyg (varken utrikes eller inrikes). Inte heller
ingår den svenska befolkningens flygutsläpp i andra länder.
För att komplettera dagens mål, så att inte viktiga utsläppskällor
står utan tillräcklig styrning bedömer regeringen att etappmål för
flygets klimatpåverkan bör införas. Detta är viktigt för att skapa marknadsförutsättningar och efterfrågan på nya lösningar samtidigt som
möjligheter ges i hela landet för omställning till långsiktigt hållbara
transporter.
Det är centralt att även sjöfarten ställer om och att användningen
av fossila bränslen minskar i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
Miljömålsberedningen ska därför bereda möjligheten till mål för sjöfarten.
Offentlig upphandling
Regeringen bedömer också att offentlig upphandling kan vara ett
effektivt instrument som inte bara främjar god konkurrens och sund
användning av skattemedel utan också bidrar till att nå Sveriges klimatmål. Miljömålsberedningen ska därför också se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling, med
fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan och på kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet.
I denna översyn ska Miljömålsberedningen särskilt beakta det arbete
som Upphandlingsmyndigheten gör för att främja omställningen till
en cirkulär ekonomi och för att stimulera upphandling med störst
klimatnytta. Kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet
behöver ses i ett bredare perspektiv än bara den direkta utsläppseffekten från upphandlade varor och tjänster (t.ex. byggentreprenader). Inte minst kan offentlig upphandling på områden där den offent-
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liga sektorn är en stor aktör driva på teknikutveckling och bidra till
att mer klimatsmarta lösningar blir tillgängliga på marknaden även
för andra köpare, vilket därmed skapar ytterligare klimatnytta och
konkurrensfördelar för innovativa företag på den svenska marknaden.
En bred politisk förankring av klimatpolitiken
Det råder bred politisk förankring om att Sverige ska vara ledande i
omställningen till ett samhälle med mycket låga utsläpp av växthusgaser och ett föregångsland på klimatområdet. Alla delar av samhället
behöver medverka i denna utmaning. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för breda och uthålliga insatser från staten, kommuner,
regioner, företag, enskilda och civilsamhället behövs tydliga mål samt
effektiva styrmedel och åtgärder. En bred politisk förankring av en
samlad strategi för att minska de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är därför nödvändig. I Miljömålsberedningens uppdrag ingår
därför att söka ett brett politiskt stöd kring strategin för att minska
konsumtionens klimatpåverkan.
Tilläggsuppdraget
Miljömålsberedningen ska utifrån de generella och specifika utgångspunkterna som anges i dessa tilläggsdirektiv, föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en
klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Miljömålsberedningen ska som grund
för strategin bereda frågan om etappmål för konsumtionsbaserade
utsläpp.
Beredningen ska ta fram strategin med utgångspunkt i en bred
analys av Sveriges klimatpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv.
Utgångspunkten är även Sveriges internationella åtagande i FN och
EU samt de miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om och Generationsmålet. Särskild hänsyn ska tas till strecksatsen i Generationsmålet om att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka
så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. Beredningen ska analysera i vilken mån det är lämpligt att precisera dessa mål och åtaganden
genom kvantitativa eller kvalitativa etappmål för konsumtionsbaserade
utsläpp, antingen på aggregerad nivå eller för särskilt klimatbelastande
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konsumtionskategorier eller både och eller på annat sätt som beredningen finner lämpligt. Strategin ska syfta till att nå relevanta delar
av Generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, med tillhörande etappmål i miljömålssystemet. Strategin ska även
bidra till att uppfylla Parisavtalets mål respektive genomförandet av
relevanta delar i Agenda 2030.
Miljömålsberedningen ska också föreslå etappmål för flygets
klimatpåverkan samt bereda möjligheten till etappmål för sjöfartens
klimatpåverkan. Beredningen ska även se över hur det klimatpolitiska
ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling, med fokus på
upphandlingar med stor klimatpåverkan och på kostnadseffektivitet
och samhällsekonomisk effektivitet.
I uppdraget ingår att analysera kopplingen mellan denna strategi
och de mål, styrmedel och åtgärder som reglerar de territoriella utsläppen och de internationella transporterna, samt föreslå hur synergieffekter kan främjas mellan dem. Hänsyn ska tas till konflikter och
synergieffekter med andra samhällsmål till exempel miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen.
Beredningen bör i utformningen av strategin analysera och ta hänsyn till förslagens effekter när det gäller frågor som fördelningspolitik,
svenska företags konkurrenskraft, utrikeshandel och jämställdhet.
Beredningen kan diskutera och analysera skatterelaterade frågor
men ska inte lämna några författningsförslag på skatteområdet.
Beredningen ska
• göra en bred problemanalys av konsumtionsbaserad klimatpåverkan samt flygets, sjöfartens och den offentliga upphandlingens
klimatpåverkan, och där belysa bl.a. synergieffekter och konflikter
mellan konsumtionsbaserad styrning och territoriell styrning samt
internationella regleringar,
• i problemanalysen ta hänsyn till skillnader i klimatpåverkan av olika
typer av konsumtion och tillgängligheten till tillförlitlig statistik,
• analysera utsläpp från export och exportens klimateffekt, lyfta
fram särskilt effektiva exempel på exportens klimateffekt samt
beskriva möjligheterna för Sverige att genom svensk export påverka utsläpp i andra länder på ett kostnadseffektivt sätt,
• redogöra för potentialen för minskade utsläpp från Sveriges konsumtion genom bl.a. ändrade konsumtionsmönster hos hushållen,
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ändrade inköpsmönster från den offentliga sektorn och näringslivet, ändrade affärsmodeller från näringslivet samt ändrade produktionssätt i Sverige och i andra länder,
• föreslå en samlad strategi med de etappmål som specificeras nedan
samt styrmedel och åtgärder som bedöms nödvändiga för att på
ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt säkerställa minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser och
utsläpp från flyg och sjöfart,
• göra en bred analys och bedöma om det är lämpligt att i strategin
precisera målsättningen att minska de konsumtionsbaserade utsläppen med kvantitativa eller kvalitativa etappmål och i så fall föreslå sådana,
• föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan och bereda möjligheterna till ett etappmål för sjöfartens klimatpåverkan,
• analysera hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i
offentlig upphandling, med fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan och på kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk
effektivitet, och
• redogöra för hur existerande styrmedel och åtgärder styr mot
minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Miljömålsberedningen ska i uppdraget ta hänsyn till andra pågående
initiativ och processer med koppling till klimatpolitiken och konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Beredningen ska också ta
hänsyn andra relevanta strategier och handlingsplaner såsom den klimatpolitiska handlingsplanen, livsmedelsstrategin, upphandlingsstrategin och godstransportstrategin. Beredningen ska ta hänsyn till och
komplettera regeringens strategi för cirkulär ekonomi.
Beredningen ska föra en dialog med berörda myndigheter, främst
Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Statistiska centralbyrån,
Boverket, Trafikverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Tillväxtverket, Statens jordbruksverk, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Skogsstyrelsen, Konsumentverket,
Skatteverket, Upphandlingsmyndigheten och Klimatpolitiska rådet.
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Beredningen ska även föra en dialog med Sveriges kommuner och
regioner (SKR), Miljömålsrådet samt relevanta pågående utredningar
och processer.
Beredningen ska föra dialog med Klimaträttsutredningen
(M 2019:05) och ska i strategin inte lämna förslag på författningsändringar som berörs av Klimaträttsutredningen.
Beredningen ska vidare utveckla en dialog med näringsliv, ideella
organisationer och forskarsamhället för att inhämta kunskap och
förankra beredningens förslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.
(Miljödepartementet)
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Kommittédirektiv 2020:141

Direktiv till
parlamentarisk beredning för underlag om hur
miljömålen kan uppnås (Miljömålsberedningen)
Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2020
Sammanfattning
Den parlamentariska Miljömålsberedningen ska bidra med underlag
till regeringens strategiska och långsiktiga utveckling av arbetet för
att nå de nationella miljömålen. Beredningens uppdrag gäller tills vidare.
Beredningens övergripande uppdrag är att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och Generationsmålet kan nås på
ett sätt som är kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv. Inom
ramen för detta övergripande uppdrag ska beredningen föreslå hur
målen kan nås genom politiskt förankrade förslag till strategier för områden som regeringen prioriterar. Genom tilläggsdirektiv ska regeringen besluta om uppdrag om de särskilda strategier som beredningen ska ta fram.
Detta är ett långsiktigt arbete och därför ska beredningens uppdrag gälla tillsvidare. Arbetet ska genomföras i samarbete med näringsliv, ideella organisationer, kommuner, regioner, myndigheter och
andra aktörer. Beredningen ska ta sin utgångspunkt i Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.
Miljömålsberedningen ska utvärderas 2025.
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Syftet
Uppdraget till den nuvarande parlamentariska beredningen att lämna
förslag till regeringen om hur de nationella miljömålen kan uppnås
gäller fram till den 1 december 2020 (dir 2010:74) med förlängning
till sista december. Beredningen ska bidra med underlag till regeringens strategiska och långsiktiga utveckling av arbetet för att nå de
nationella miljömålen. Miljömålen beslutades av riksdagen 1999 och
består av ett övergripande Generationsmål och 16 miljökvalitetsmål.
Miljömålen visar riktningen för miljöpolitiken och för alla aktörer i
samhället.
Syftet med Miljömålsberedningen ska fortsatt vara att nå en bred
politisk samsyn inom prioriterade områden inom miljöpolitiken.
Syftet ska även fortsatt vara att hantera frågor som berör flera samhällsintressen inom olika områden som är särskilt prioriterade och
komplexa och som inte kan lösas på myndighetsnivå utan kräver politiska avvägningar. En sådan samsyn är nödvändig för att åstadkomma
den samhällsomställning som krävs för att nå målen.
Uppdraget att bidra med underlag för att nå de nationella
miljömålen
Beredningen ska hantera dels frågor som berör flera samhällsintressen
inom olika områden och som därigenom kräver politiska avvägningar,
dels frågor som berör områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor osäkerhet.
Beredningen kan vid behov tillsätta expertgrupper för att bistå
med kunskap och för att ta fram fördjupade analyser. Av särskild
vikt är att se till att senaste vetenskapliga fakta ligger till grund för
beredningens arbete.
Miljömålsberedningen ska i sitt arbete utgå från att arbetet med
miljömålen ska fortsätta och utvecklas med sikte mot 2030. Det tillstånd som miljökvalitetsmålen beskriver är något varje generation
måste sträva efter att uppnå. För miljömålsarbetet gäller som helhet
långsiktighet och uthållighet även bortom 2030.
Beredningen ska vidare utgå från att miljömålen är det befintliga
och riksdagsbundna målsystem som utgör den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. Miljömålen är därför en viktig utgångspunkt för Sveriges genomförande av Agenda 2030.
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Beredningen ska också i sitt arbete värna synergieffekter och bidra
till ett balanserat och integrerat angreppsätt och därmed en stärkt samstämmighet för hållbar utveckling (prop. 2019/20:188).
Beredningen ska därför
• ta fram politiskt förankrade förslag till strategier för områden som
regeringen prioriterar.
Innehållet i strategierna
Beredningen ska
• ta fram strategier som innehåller etappmål, styrmedel och åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen respektive Generationsmålet,
• ta fram strategier som kan innehålla flera olika styrmedel och åtgärder som samlat bidrar till att nå flera miljömål,
• utforma etappmål, styrmedel och åtgärder så att de om möjligt
blir målövergripande eftersom en åtgärd ofta kan bidra till att nå
flera miljökvalitetsmål liksom till att nå Generationsmålet,
• vid framtagande av etappmål följa de riktlinjer för etappmål som
regeringen anger, och
• belysa de strategier beredningen föreslår i ett EU-perspektiv och
ett internationellt perspektiv och anpassa till EU-lagstiftningen
samt till EU-rätten i övrigt.
Konsekvensbeskrivningar
Beredningen ska analysera och i sitt underlag ange de konsekvenser
som förslagen medför. De konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar som görs av förslagen ska följa kommittéförordningens
(1998:1474) krav.
Om förslagen i betänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen ska de särskilda överväganden som gjorts i enlighet med 14 kap.
3 § regeringsformen redovisas.
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Dessutom ska förslagen åtföljas av samhällsekonomiska konsekvensanalyser samt analyser av förslagens kostnadseffektivitet. Förslagen ska även innehålla alternativa handlingsvägar samt konsekvensanalyser för dessa.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Beredningen ska inom ramen för sitt uppdrag skapa forum och dialoger med olika aktörsgrupper i samhället som länsstyrelser och andra
statliga myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället.
Beredningen ska arbeta i nära kontakt med de myndigheter som
har ansvar i miljömålssystemet och ha ett särskilt samarbete med
Naturvårdsverket kopplat till Naturvårdsverkets uppgift att stödja
myndigheterna i deras arbete med genomförande och uppföljning av
miljömålen.
Miljömålsberedningen ska utvärderas 2025.
Miljömålsberedningen ska redovisa uppdrag om att utveckla särskilda strategier i enlighet med de respektive tilläggsdirektiv som beredningen får.
(Miljödepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Miljömålsberedningen (M 2010:04)
Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2022
Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 22 oktober 2020 tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen om att föreslå en samlad strategi för minskad
klimatpåverkan från konsumtion (dir. 2020:110). Uppdraget skulle
enligt direktiven redovisas senast den 31 januari 2022.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast
den 31 mars 2022.
(Miljödepartementet)
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Statens offentliga utredningar 2022
Kronologisk förteckning

1. Förbättrade åtgärder när barn
misstänks för brott. Ju.
2. En skärpt syn på brott mot
journalister och utövare av vissa
samhällsnyttiga funktioner. Ju.
3. Sveriges tillgång till vaccin mot
covid-19 – framgång genom samarbete
och helgardering. S.
4. Minska gapet. Åtgärder för jämställda
livsinkomster. A.
5. Innehållsvillkor för public service på
internet – och ordningen för beslut
vid förhandsprövning. Ku.
6. Hälso- och sjukvårdens beredskap
– struktur för ökad förmåga.
Del 1 och 2. S.
7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
2022. Samhället, tekniken och etiken.
M.
8. Rätt och rimligt för statligt anställda.
Fi.
9. Avfallsbeskattning – En fråga
om undantag? Fi.
10. Sverige under pandemin. Volym 1
Samhällets, företagens och enskildas
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar,
vägval och utvärdering. S.
11. Handlingsplan för en långsiktig
utveckling av tolktjänsten för döva,
hörselskadade och personer med
dövblindhet. S.
12. Startlån till förstagångsköpare
av bostad. Fi.
13. Godstransporter på väg – vissa
frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system. Fi.
14. Sänk tröskeln till en god bostad. Fi.
15. Sveriges globala klimatavtryck. M.

Statens offentliga utredningar 2022
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
Minska gapet. Åtgärder för minskade
livsinkomster. [4]
Finansdepartementet
Rätt och rimligt för statligt anställda. [8]
Avfallsbeskattning – En fråga
om undantag? [9]
Startlån till förstagångsköpare av bostad.
[12]
Godstransporter på väg – vissa
frågeställningar kring ett nytt
miljöstyrande system. [13]
Sänk tröskeln till en god bostad. [14]
Justitiedepartementet
Förbättrade åtgärder när barn misstänks
för brott. [1]
En skärpt syn på brott mot
journalister och utövare av vissa
samhällsnyttiga funktioner. [2]
Kulturdepartementet
Innehållsvillkor för public service på
internet – och ordningen för beslut vid
förhandsprövning. [5]
Miljödepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
2022. Samhället, tekniken och etiken.
[7]
Sveriges globala klimatavtryck. [15]
Socialdepartementet
Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19
– framgång genom samarbete och
helgardering. [3]
Hälso- och sjukvårdens beredskap
– struktur för ökad förmåga.
Del 1 och 2. [6]

Sverige under pandemin. Volym 1
Samhällets, företagens och enskildas
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar,
vägval och utvärdering. [10]
Handlingsplan för en långsiktig utveckling
av tolktjänsten för döva, hörselskadade
och personer med dövblindhet. [11]

Remiss
2022-05-20
M2022/00841

Miljödepartementet
Klimatenheten

Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges
globala klimatavtryck

Remissinstanser

1

2030-sekretariatet

2

Adda inköpscentral

3

Alingsås kommun

4

Almi

5

Avfall Sverige

6

Boverket

7

Business Sweden

8

Byggföretagen

9

Byggherrarna

10 Byggmaterialindustrierna
11 Chalmers tekniska högskola
12 Delegationen för cirkulär ekonomi
13 DNV
14 Drivkraft Sverige
15 Eda kommun
16 Energieffektiviseringsföretagen
17 Energiföretagen Sverige
18 Energigas Sverige
19 Energimarknadsinspektionen

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 6
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

20 Exponential Roadmap Initiative
21 Exportkreditnämnden
22 Fastighetsägarna Sverige
23 Flen kommun
24 Fly Green Fund
25 Folkhälsomyndigheten
26 Formas
27 Fossilfritt Sverige
28 Fridays For Futures
29 Gotland kommun
30 Greenpeace
31 Gävle kommun
32 Göteborg kommun
33 Göteborgs universitet
34 Hagainitiativet
35 Hela Sverige ska leva
36 Huddinge kommun
37 Håbo kommun
38 Härjedalens kommun
39 IKEM
40 Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
41 IQ Samhällsbyggnad
42 IVL Svenska Miljöinstitutet
43 Jernkontoret
44 JM AB
45 Jordbruksverket
46 Kammarkollegiet
47 Karlshamns kommun
48 Kemikalieinspektionen
49 Kiruna kommun
2 (7)

50 Klimatkommunerna
51 Klimatpolitiska rådet
52 Kommerskollegium
53 Konjunkturinstitutet
54 Konkurrensverket
55 Konsumentverket
56 Kungliga Tekniska högskolan
57 Kungsbacka kommun
58 Köping kommun
59 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
60 Lerum kommun
61 Lessebo kommun
62 Lighthouse Swedish Maritime Competence Centre
63 Linköpings universitet
64 Livsmedelsföretagen
65 Livsmedelsverket
66 Luftfartsverket
67 Luleå kommun
68 Lunds universitet
69 Länsstyrelsen i Gotlands län
70 Länsstyrelsen i Gävleborgs län
71 Länsstyrelsen i Skåne län
72 Länsstyrelsen i Stockholms län
73 Länsstyrelsen i Södermanlands län
74 Länsstyrelsen i Västerbottens län
75 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
76 Malmö kommun
77 Material Economics Sverige AB
78 Mellerud kommun
79 Miljömärkning Sverige AB
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80 Mobility Sweden
81 Mora kommun
82 Nacka kommun
83 Nacka tingsrätt (Mark- och miljödomstolen)
84 Naturvårdsverket
85 Näringslivets transportråd
86 Oskarshamn kommun
87 Oxfam Sverige
88 Power Circle
89 Regelrådet
90 Region Dalarna
91 Region Skåne
92 Region Västerbotten
93 Region Östergötland
94 Riksrevisionen
95 RISE AB
96 Sida
97 Sjöfartsverket
98 Skellefteå kommun
99 Skogsindustrierna
100 Skogsstyrelsen
101 Skurup kommun
102 Statens energimyndighet
103 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
104 Statistiska centralbyrån (SCB)
105 Statskontoret
106 Stockholm Environmental Institute (SEI)
107 Stockholm kommun
108 Stockholms universitet
109 Svea hovrätt
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110 Svemin
111 Svenska institutet
112 Svenska kraftnät
113 Svenska Naturskyddsföreningen
114 Svensk Exportkredit (SEK)
115 Svensk Handel
116 Svensk Sjöfart
117 Svenskt Flyg
118 Svenskt Näringsliv
119 Sveriges Allmännytta
120 Sveriges Arkitekter
121 Sveriges geologiska undersökning (SGU)
122 Sveriges hamnar
123 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
124 Sveriges Konsumenter
125 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
126 Sveriges regionala flygplatser (SRF)
127 Swedavia AB
128 Swedish Lifecycle Centre (SLC)
129 Södertörns högskola
130 Tillväxtanalys
131 Tillväxtverket
132 Timrå kommun
133 Tingsryd kommun
134 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
135 Trafikanalys
136 Trafikverket
137 Transportarbetareförbundet
138 Transportföretagen
139 Transportsstyrelsen
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140 Trosa kommun
141 Upphandlingsmyndigheten
142 Uppsala kommun
143 Vattenfall AB
144 Verket för innovationssystem (Vinnova)
145 Vimmerby kommun
146 Vision
147 Visit Sweden
148 Västra Götalands region
149 WWF
150 Återvinningsindustrierna
151 Älmhult kommun
152 Örebro kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 19
september 2022. Svaren bör lämnas per e-post till
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
m.klimatenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/00841
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Regeringen önskar synpunkter på överväganden
och förslag i betänkandet särskilt med fokus på förslag på nya mål och
behov av styrmedel och åtgärder för att nå dessa föreslagna mål. Frågor
under remisstiden besvaras av Julien Morel, klimatenheten, tel 073-800 72
43, e-post: julien.morel@regeringskansliet.se.
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

RS AU § 163

Protokoll
Sida 24 (46)

Beslut om delegation. Remiss av
Miljömålsberedningens delbetänkande
Sveriges globala klimatavtryck

Ärendenummer: RS 2022/790
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

x

Regionstyrelsen delegerar till regionstyrelsens arbetsutskott 2022-09-15
att ta ställning till utformning av remissvar i ärende RS 2022/790
Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala
klimatavtryck.

Sammanfattning

Skäl till förslag till beslut är att remissen inkom 2022-05-23 och sista datum för
svar är 2022-09-19. Remissen är omfattande och kräver involvering från flera
parter på Region Gotland för att svara. Det har därför inte varit möjligt att
utreda och sammanställa svaren till regionstyrelsen sammanträde 2022-08-31.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-02

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Helena Andersson, ekostrateg

Ärende RS 2019/435
Datum 4 augusti 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Investering i solceller på Region Gotlands fastigheter för
minskad klimatpåverkan – antagande av riktlinjer
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige antar redovisat förslag till
”Riktlinjer för Region Gotlands utbyggnad av solceller”.

Sammanfattning

Regionfullmäktige biföll motionen 2019 och gav Tekniska nämnden i uppdrag
att återkomma senast i december 2021 med en plan för införande av solceller
för fastigheter inom nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden fick en
delredovisning i september 2021, då en konsultrapport var klar, men inte
teknikförvaltningens beredning av denna.
Efter ett par mindre tillägg och ändringsförslag, främst gällande uppdaterade
uppgifter om hur landets regioner föreslås redovisa sina klimatpåverkande
utsläpp för el producerad på olika sätt, lämnar Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämndens förslag till Regionstyrelsen med förslaget att ”Riktlinjer för
Region Gotlands utbyggnad av solceller” antas av regionfullmäktige.

Bedömning

Bedömningen är att de föreslagna riktlinjerna ger tekniska förvaltningen en
tydlig inriktning ifråga om utbyggnad av egen kapacitet för att producera solel i
det egna fastighetsbeståndet, utgör ett bra underlag vid ny- och ombyggnad
samt stödjer dialogen mellan region och installatörer.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1.& 4 är ej relevanta i detta ärende
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att riktlinjerna medför investeringar som behöver finnas med
i framtida budget, men innebär ekonomiska besparingar över tid.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att lokal elförsörjning med förnybar energi som minskar
Region Gotlands klimatpåverkan är av stor vikt för framtida generationer.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Riktlinjen omfattar alla Regionens fastigheter.
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6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att alla sätt att göra Region Gotlands fastigheter mer
energieffektiva och självförsörjande på energi behövs som ett led i energi- och
klimatarbetet. Egen el är dessutom ett kriterium för miljöklassning av
byggnader.
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1. Inledning
I september 2020 erkände Region Gotland klimatnödläge som ett steg i att fördela resurser till nämnder, helägda bolag och förvaltningar för fortsatt klimatarbete. Folkbildning och kommunikation i klimatfrågan lyftes som en viktig del i att vinna allmänhetens
engagemang och förtroende. Den IPCC-rapport som släpptes under sensommaren
2021 bekräftade och betonade de slutsatser som samlad forskning världen över sedan
länge bevisat, människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet i en rasande fart.
Många av de utmaningar som Sverige står inför gällande kraftförsörjning under en koldioxidneutral framtid avspeglas och förstärks i ett elnät som Gotlands. En begränsad
överföringskapacitet kombinerat med energikrävande industrier och stora ambitioner
till en hög andel lokal förnybar elproduktion är för många själva kärnan i den problematik som hela landet står inför idag. På grund av att Gotland sedan elektrifieringen av
ön för snart hundra år sedan kontinuerligt tvingats hantera dessa frågor har Gotland
ofta legat i framkant och blivit en testbädd för ny elkraftteknik.
Utbyggnaden av förnybar elproduktion på ön har ökat kraftigt de senaste decennierna
vilket skapat utmaningar. När ny intermittent kraftförsörjning tillförs ökar behovet av
ny teknik och nya affärsmodeller för att balansera elnätet.
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Solcellsmarknaden i Sverige är precis som i övriga världen snabbt växande, skalbar och
innovativ. Utbyggnaden ökar för varje år samtidigt som priserna på solcellssystem rasar.
På Gotland har solcellskapaciteten i installerad effekt stigit med över 50 % i snitt de
senaste 4 åren och utvecklingstakten ser ut att öka framöver. 1

2. Syfte mål och strategier för solcellsinstallation
2.1
Syfte
Syftet med riktlinjerna för Region Gotlands utbyggnad av solceller är att ange Region
Gotlands inriktning, mål och strategier för de kommande årens utbyggnad av egen kapacitet för att producera solel i det egna fastighetsbeståndet samt utgöra underlag vid
ny- och ombyggnad samt markexploatering. Riktlinjerna ska även stödja dialogen mellan region och installatörer.
2.2
Mål
Region Gotland har som målsättning att genom att installera solceller på egna fastigheter där så är möjligt och därigenom minska regionens klimatavtryck samt öka fastigheternas egenförsörjning av egen el.
2.3
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-

Strategier
Region Gotland ska vid varje nybyggnation utreda, utifrån ekonomiska, miljömässiga och nyttjandegrad, möjligheten och nyttan av att installera solceller.
Utredning ska även innehålla möjligheten att försörja intilliggande byggnader.
Kapitalkostnadsberäkningar ska göras för att ligga till grund för internhyran för
byggnaden. Vid dessa beräkningar ska värdet av egenproducerad el beaktas.

-

Vid underhåll och ombyggnad av tak ska förutom ovanstående aspekter även
takkonstruktionen undersökas för att se om det är möjligt att installera solcelller. Om så ej är fallet måste en kostnadsanalys genomföras för att ändra konstruktionen.

-

Vid av Region Gotland planerad egen markexploatering ska utredning genomföras av möjlig solcellsinstallation på mark.

3. Att beakta i samband med en installation av solceller
Nedan följer de viktigaste slutsatserna i rapporten uppdelade efter kapitelrubriker. Slutsatserna kan ses som riktlinjer att förhålla sig till i det fortsatta solcellsarbetet för Region Gotland.

1

Källa: Gotlands Elnät AB 2022
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3.1
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3.2

3.3

Utreda och genomföra solcellsprojekt
-

En solcellsförstudie som visar utvalda tak är utförd av Region Gotland sedan
tidigare.

-

Med utgångspunkt från tidigare förstudie bör takhållfastighet och takomläggningsbehov utredas på lämpliga tak som ett nästa steg mot solcellsinstallationer.

-

Av tidigare utförd förstudie framgår att den totala besparingen för respektive solcellsinstallation motsvarar cirka dubbla investeringskostnaderna.

-

Region Gotland är ansluten till ett s.k. DIS (dynamiskt inköpssystem) anpassat för bl.a. solcellsanläggningar, detta verktyg kan användas för att förenkla och effektivisera upphandlingsprocessen.

-

Garantibesiktningar och serviceavtal bör ingå i framtida solcellsupphandlingar för att tidigt upptäcka eventuella garantiärenden och servicebehov.

Energibesparing med solceller
-

En solcellsanläggning som installeras på en fastighet minskar behovet av inköpt el till fastigheten och minskar energiförlusterna i elnätet då mindre el
behöver överföras långa sträckor.

-

För att uppnå betyget ”Miljöbyggnad Guld” för en byggnad krävs att en viss
del av energin kommer från ”ny förnybar flödande lokalt genererad” energi.
Solceller på byggnaden är en av få tekniker som kan användas för att uppfylla detta krav.

-

Att certifiera byggnader, nya och befintliga, enligt Miljöbyggnad (eller annat
miljöcertifieringssystem) är lite av en hygienfaktor idag och solceller på
byggnaden är oftast en förutsättning för de högre betygen.

Utsläppsminskning
-

Region Gotland har erkänt s.k. klimatnödläge vilket bl.a. innebär att vi inom
regionen ska arbeta för att minska klimatutsläpp.

-

Energiåterbetalningstiden för en solcellsanläggning installerad i Sverige är
cirka 2-3 år.

-

Region Gotland köper idag ursprungsmärkt förnybar el. Det är en utmaning
att visa att detta enskilt bidrar en konkret minskning av klimatutsläpp jämfört med att investera i egen ny förnybar elproduktion.

-

Klimatnyttan för solel som produceras i en ny solcellsanläggning i Sverige
kan antas ersätta Nordisk elmix som i medeltal 2017-19 gett ett utsläpp på
cirka 90 g CO2e/kWh2, medan ett aktuellt schablonvärde för solel är satt till

2

Europeisk elmix ger ännu stora fossila utsläpp, men det finns flera olika utsläppsvärden för el. IVL har 2021 på Naturvårdsverkets uppdrag beräknat utsläppsfaktorer för växthusgaser för Nordisk elmix 2016 – 2018 med hänsyn tagen till import och export enligt bruttometoden och kommit fram till genomsnittet 90,4 g CO2e/kWh använd el. SMED Rapport Nr 4 2021 https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/emissionsfaktorer-for-nordiskelmix-med-hansyn-till-import-och-export.html
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30 g CO2e/kWh, baserat på utsläppen som orsakas vid produktionen av
själva anläggningen – ett värde som sjunker i takt med solpanelers produktutveckling och redan varierar mycket mellan olika produkter .3
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3.4

3.5

-

Kravställningar på låga klimatutsläpp vid inköp och upphandling av solcellsanläggningar bidrar till att driva på en marknad för solcellskomponenter
med lägre klimatutsläpp.

-

Kravställning på återvinningsbarhet för en solcellsanläggning bidrar till klimatnyttan för en solcellsanläggning.

Ekonomi och lönsamhet
-

I tidiga projektfaser, så som förstudier, är s.k. rak återbetalningstid tillräcklig för att få en uppfattning om ett solcellsprojekts lönsamhet. Vid senare
”skarpa” projektskeden rekommenderas nuvärdeskalkyl (LCOE) som metod.

-

Solcellsinstallationer på byggnader med stora platta tak med lite skugga och
hög basförbrukning dagtid har ofta bäst förutsättningar för en kort återbetalningstid.

-

Utspridd takutrustning och hög taklutning (mer än ca 35 grader) är två faktorer som negativt påverkar en solcellsanläggnings återbetalningskalkyl.

-

På grund av begränsningar i Gotlands elnät och lång kö för att få bygga
större lokala markbaserade solelparker kopplade till produktionsabonnemang är denna typ av projekt inte att rekommendera för Region Gotland.

-

En investering i ny solelproduktion via PPA-avtal4 (externa solcellsparker eller lokala installationer på de egna fastigheterna) är något som Region Gotland bör överväga som ett möjligt sätt för ökad utbyggnad av solel och därmed bidra till minskade klimatutsläpp.

-

Det kan finnas möjlighet att handla upp solcellsanläggningar genom PPAavtal via det Dynamiska Inköpssystem (DIS) som Region Gotland är ansluten till.

Kommunikation och folkbildning
-

Solceller och energifrågor bör inkluderas i Region Gotlands ”kommunikativa
årshjul” för den kommunikation som planeras.

-

Att nyttja de projekteringsanvisningar som finns i DIS:et för övervakning
och visualisering rekommenderas, dock med projektspecifik anpassning efter lokala förutsättningar.

3

I vägledningen för regionernas klimatredovisning, SKR 2022, föreslås att utsläppen från inköpt el redovisas från en ”platsbaserad elmix”
som utgår från genomsnittlig mix i elnätet, istället för ”marknadsbaserad elmix”, som tar hänsyn till handeln med ursprungsmärkt el. För
egen förnybar el från sol och vind redovisas en faktor baserad på anläggningens utsläpp vid tillverkningen, men 0 utsläpp från elen.
Power Purchase Agreement, förkortat PPA, innebär att elköparen tecknar ett långsiktigt elavtal direkt med en elproducent om en affärsvolym till ett fast pris. Avtalet ger i sin tur möjlighet för producenten att investera i ny vind-eller solkraft. Källa: Mölndals energi
4
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3.6

Solceller och befintliga klimatmål
I ”Vårt Gotland 2040” beskrivs inriktningen att ”stimulera delaktighet, kunskap och
engagemang i omställningen” där kommunikation kring solcellsutvecklingen på ön
kan bli en viktig del. En plan för hur kommunikationen ska bedrivas för att gynna
arbetet med klimatmålen bör tas fram inom Region Gotland.
I Region Gotlands utvecklingsstrategi ”Vårt Gotland 2040” finns som mål att Gotland inte ska ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären år
2040. Eftersom nya installationer av solceller på nettobasis bidrar med minskade
utsläpp av klimatpåverkande gaser, se avsnitt ”Utsläppsminskning”, är solceller ett
sätt att hjälpa till att uppnå detta mål.

4. Utreda och genomföra solcellsprojekt
För att hitta lämpliga byggnader och mark att installera solceller på finns olika tillvägagångssätt. För marksystem är det flera parametrar att ta hänsyn till, bland de
viktigaste är att utreda markens beskaffenhet (platt/lutande/stenigt etc.), närhet till
inkopplingspunkt, möjligheten till köp/arrende av mark under lång tid (minst 20 år)
till ett rimligt pris och markens geografiska placering (solinstrålning och ev. skuggande objekt). Om solceller ska installerat på tak inom det egna fastighetsbeståndet är en första s.k. ”scanning” bra att utföra, där vissa grundförutsättningar för
fastighetsbeståndet ses över översiktligt (bl.a. elkonsumtion, takutformning, takrenoveringsbehov etc., se mer i kapitel ”Ekonomi och Lönsamhet”. Genom en scanning kan lämpliga fastigheter identifieras och vidare förstudie kan påbörjas.

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2019/435 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För Region Gotland har en förstudie redan gjorts som inkluderar delar av fastighetsbeståndet.
När anläggningen är driftsatt är det viktigt att följa upp anläggningens funktion,
med exempelvis garantibesiktning under garantitiden och lämpligen ett serviceavtal
efter garantitidens slut. Normalt kräver en solcellsanläggning väldigt lite underhåll.
Dock är det lämpligt att utse någon internt som är ansvarig för att drift- och underhållsinstruktionerna följs, detta för att tidigt upptäcka ev. garantiärenden samt ev.
servicebehov.

5. Energibesparing med solceller
Det finns olika sätt att se på energibesparingen från en solcellsanläggning. Tre
olika synsätt presenteras i punktform nedan:
-

All el som produceras på årsbasis från en solcellsanläggning som motsvarar
energibesparing. Elnätet används som ett ”batteri”, där el säljs ut på nätet när
solelproduktionen är högre än den egna konsumtionen och köps tillbaka från
elnätet när solelproduktionen är lägre än den egna konsumtionen.

-

Det är endast el från solcellsanläggningen som momentant används för egen
konsumtion som motsvarar energibesparingen. Mängden solel som konsumeras
direkt i fastigheten behöver inte köpas från elnätet utan blir istället en energibesparing.
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-

5.1

El från solcellsanläggning innebär inte någon energibesparing inom verksamheten (då elkonsumtionen för verksamheten inte ändras p.g.a. solcellsanläggningen).
Solceller och Miljöbyggnad

För att se till att byggnader är miljövänliga finns flera certifieringsmetoder, varav en av
de vanligaste och mest vedertagna är certifiering enligt Miljöbyggnad, där högsta betyg
är Miljöbyggnad Guld. Både nyproducerade och befintliga byggnader kan certifieras.
Miljöbyggnadscertifiering ställer också krav på att mängden inköpt energi till byggnaden ska vara låg, lägre än exempelvis BBR-kraven. El från solceller som används i
byggnaden minskar behovet av inköpt el och hjälper på så sätt till att uppnå ett högre
Miljöbyggnadsbetyg.

6. Utsläppsminskning med hjälp av solceller
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Region Gotland har erkänt s.k. klimatnödläge genom att bifalla motion RS § 257, vilket
bland annat innebär att vi inom regionen ska arbeta för att minska klimatutsläppen. I
dagsläget köper Region Gotland in ursprungsmärkt förnybar el till sin verksamhet,
detta innebär att regionen redan idag kan anses ha relativt låga klimatutsläpp (ca 1015 g CO2e/kWh) från elanvändningen. Vad det innebär i praktiken att köpa ursprungsmärkt förnybar el är att elhandelsföretaget som elen köps av garanterar att de i sin tur
köpt så kallade ursprungsgarantier för varje kWh el de levererar till verksamheten.
Även om det är bra ur miljösynpunkt att köpa ursprungsmärkt förnybar el så finns det
vissa utmaningar i att visa på den konkreta klimatutsläppsminskningen med ett sådant
inköp jämfört med att investera i egen förnybar elproduktion.
Energiåterbetalningstiden för en solcellsanläggning, d.v.s. den tid det tar innan en solcellsanläggning producerat lika mycket energi som gick åt vid tillverkningen av den, är
för en anläggning installerad i Sverige ca 2-3 år. Variationen beror på hur tillverkningen
ser ut och var solcellerna installeras.

7. Solceller och elnätets robusthet
En grundförutsättning för ökad andel solenergi på Gotland är ett robust elnät som kan
ta emot den nya mängd intermittent el-produktion det skulle innebära. Det kommunala
elnätsbolaget på Gotland (GEAB) har idag begränsningen att max 65 MW ytterligare
solcellseffekt från rena produktionsanläggningar får anslutas till Gotlands elnät (detsamma gäller för vindkraft som också har en separat maxbegränsning på ytterligare 65
MW). Begränsningen gäller för solcellsanläggningar som ska anslutas till anslutningspunkter som har ett så kallat produktionsabonnemang, begränsningen gäller inte för
solcellanläggningar anslutna till en anslutningspunkt med konsumtionsabonnemang,
exempelvis en elservis för en fastighet.
7.1

Solcellsutbyggnad idag

Solcellsutbyggnaden på Gotland ökar för varje år.
Solcellsanläggningar mindre än 20 kW utgör huvuddelen av den totala installerade effekten på Gotland, de består av mindre anläggningar på kommersiella fastigheter samt
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privata hushåll och lantbruk. Enligt SCB fanns 1295 nätanslutna solcellsanläggningar på
Gotland 2021, ökningen de senaste åren har varit ett par hundra anläggningar per år.
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8. Marknadsföring och kommunikation
Solceller är generellt en tacksam teknik att marknadsföra, mycket på grund av att det
är en relativt okontroversiell teknik som väcker litet folkligt motstånd. Då Region Gotland förvaltar allmänhetens skattepengar är det viktigt att regionens invånare blir informerade om vilka investeringar som görs och i vilket syfte. Inledande kostnader kan lättare motiveras om det finns en bred förståelse i energifrågor.
Att visa upp solcellsprojekten ger också motiv för andra att följa regionens exempel.
Olika seminarier och samarbeten leder ofta till synergieffekter och effektivare processer
där man lär sig av varandras framgångar och misstag.
Att skapa forum och rum för diskussion och reflektion kring framtiden och hur vi som
samhälle ska lösa klimat- och energifrågor är ett effektivt sätt att engagera olika aktörer.
Detta kan göras genom temadagar, seminarier och olika typer av studiebesök.
Solcellsanläggningar är oftast enkla att tillgängliggöra genom studiebesök för att folk
ska kunna se och känna på tekniken. Att se en solcellsanläggning på nära håll ger en
förståelse för hur tekniken kan appliceras på olika typer av byggnader.
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9. Solceller och befintliga klimatmål
Nya solcellsinstallationer har en roll att spela för att uppnå flera av de klimatmålen som
finns idag för Gotland. I Region Gotlands utvecklingsstrategi ”Vårt Gotland 2040” finns
som mål att Gotland inte ska ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären år 2040. Eftersom nya installationer av solceller på nettobasis bidrar med
minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser, se avsnitt ”Utsläppsminskning”, är solceller ett sätt att hjälpa till att uppnå detta mål.
I energi- och klimatstrategin för Gotland ”Tillsammans mot 2030”, framtagen av Länsstyrelsen i Gotland Län finns angivet att klimatutsläppen behöver minska med 16 %
per år på Gotland mellan år 2020-2040 för att vara i linje med Parisavtalet5 och regionens koldioxidbudget. Beroende på gränsdragning för detta krav bidrar solceller nödvändigtvis inte till någon direkt minskning av klimatutsläppen på Gotland, dock bidrar nya
solcellsinstallationer på Gotland (eller på fastlandet via PPA) till minskade klimatutsläpp
inom EU, se avsnitt ”Utsläppsminskning”. Då klimatutsläppen är en global fråga så bidrar nya solcellsinstallationer på Gotland (eller på fastlandet via PPA) till att hålla Parisavtalet och regionens koldioxidbudget för minskade klimatutsläpp på Gotland.

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2019/435 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I ”Vårt Gotland 2040” beskrivs inriktningen att ”stimulera delaktighet, kunskap och engagemang i omställningen” där kommunikation kring solcellsutvecklingen på ön kan bli
en viktig del. En plan för hur kommunikationen ska bedrivas för att gynna arbetet med
klimatmålen, bör tas fram inom Region Gotland, i samverkan mellan Teknikförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen.

5

FN:s Parisavtal, med åtaganden om att begränsa klimatförändringarna till maximalt 2 graders temperaturhöjning och vidta åtgärder för
att helst klara 1,5 grader. FN:s klimatpanel, IPCC, gav ut rapporten Klimat i förändring - Den naturvetenskapliga grunden i juni 2021 och
” Att begränsa klimatförändringen" publicerades i april 2022 och utvärderar kunskapsläget avseende vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter gällande begränsning av klimatförändringen.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-05-25

TN § 94

Sida 1 (2)

Motion. Investering i solceller på
regionens hus för minskad
klimatpåverkan

Ärendenummer: TN 2020/70
Paragraf föregående instans: TN AU § 64
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner fastighetsförvaltningsavdelningens arbete med
riktlinjer för Region Gotlands utbyggnad av solceller och lyfter detta för
godkännande i Regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har givit tekniska nämnden i uppdrag (RF § 315 Motion.
Investering i solceller på Region Gotlands hus för minskad klimatpåverkan RS
2019/435): Regionfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls genom att uppdrag ges till tekniska nämnden att utarbeta
plan för införande av solceller för fastigheter inom nämndens ansvarsområden.
Resurser för uppdraget får äskas internt eller ansökas om i annan ordning.
Samverkan med Energimyndigheten ska vara en del i genomförandet.
• Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.
Region Gotland har proklamerat ett så kallat klimatnödläge genom att bifalla
motion RS § 257, vilket bland annat innebär att man inom regionen ska arbeta
för att minska utsläpp som skadar miljö och klimat. En del i detta är att se
över hur Region Gotland kan öka användningen av förnyelsebar energi där
solceller är en faktor. Uppdraget till fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) är
därför att ta fram riktlinjer för utbyggnad av solceller för Region Gotland. FFA
har tillsammans med konsult tagit fram dessa riktlinjer.
Bedömning

Riktlinjerna är framtagna enligt motion och ska presenteras för beslut om
antagande i Regionfullmäktige.
Barn- och genusperspektiv –Minskar Region Gotlands klimatpåverkan för
framtida generationer.
Landsbygdsperspektiv – Gäller fastigheter över hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kräver investeringar som behöver finnas med
i framtida budget. Innebär besparingar över tid.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner fastighetsförvaltningsavdelningens arbete med
riktlinjer för Region Gotlands utbyggnad av solceller och lyfter detta för
godkännande i Regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Riktlinjer solceller
Tjänsteskrivelse 2022-04-29
Skickas till

Registrator-rs, ref RS 2019/435.

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 315

Motion. Investering i solceller på Region
Gotlands hus för minskad klimatpåverkan

RS 2019/435

Regionfullmäktiges beslut

Motionen bifalls genom att uppdrag ges till tekniska nämnden att utarbeta plan för
införande av solceller för fastigheter inom nämndens ansvarsområden. Resurser
för uppdraget får äskas internt eller ansökas om i annan ordning. Samverkan med
Energimyndigheten ska vara en del i genomförandet.
x Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.
x

Saga Carlgren m.fl. (V) har i en motion ställt följande förslag:
-

Att regionen satsar på att investera i solceller på lämpliga fastigheter.
Att ta fram lämplig modell för hur arbetet kan bedrivas.
Att pengar årligen avsätts i investeringsbudgeten för detta

Förslagen motiveras dels av det trängande behovet av förändrad energiförsörjning,
för att snabbt och på alla fronter minska den klimatpåverkan som samhällen av idag
orsakar, dels av att Region Gotland som organisation behöver visa ledarskap i klimatfrågan på alla nivåer.
En del i det arbetet kan vara att systematiskt öka sin egenproduktion av el, genom
solceller på egna fastigheter. Motionen hänvisar till den framgångsrika satsningen
som gjorts på energieffektivisering i regionens byggnader och föreslår ett liknande
arbetssätt för systematisk utbyggnad av solceller på lämpliga fastigheter.
En modell för solcellsparker som nu börjar komma även i Sverige, där företag bygger
på annans fastighet och säljer elen till tredje part, bör bli en möjlighet även för
Gotland, men här först när t ex förväntade resultat av en lokal elmarknad för flexibilitet och Vattenfalls förespeglade investering i batterilager, tidigast inom något
(några?) år lett till att elnätet på Gotland åter är öppet för tillkommande lokal
elproduktion. Tills dess finns begränsade möjligheter att använda elnätet här som
mottagare för den producerade elen. Energimyndigheten som inom Energipilot
Gotland arbetar med frågan i ett parallellt spår för energieffektiviseringar och
solelslösningar i flerbostadshus och lokaler på Gotland bedömer att dessutom blir
kunskapssatsningar och samordning lokalt nödvändiga för att nå framgång här. För
regionens del finns också Energimyndigheten som samverkanspart.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 315 forts
RS 2019/435

Regionstyrelseförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse anfört att den här motionen
kunde sänts på remiss till närmast berörd nämnd , men för att spara tid och undvika
dubbelarbete har bara samråd muntligt och via mejl skett med förvaltningschef samt
berörda avdelningschefer på teknikförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen har
inte resurser för den här typen av strategiska utredningar för regionens fastigheter.
Energi- och klimatrådgivningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte heller
de resurserna och har dessutom privathushåll och småföretag som primär målgrupp.
Energimyndighetens stöd, som var ett viktigt bidrag i det skede av regionens arbete
med energieffektivisering i fastigheter som ledde till avtal med externa aktörer,
bedöms vara en resurs för fortsatt hantering av motionens förslag, främst genom det
arbete som redan startats på myndigheten inom ramen för färdplanen för Energipilot
Gotland och då särskilt inom fokusområdet ”Resurseffektiv bebyggelse”. Även
området ”Smarta elnät bör kunna få betydelse. För en utveckling som engagerar en
tredje aktör genom så kallade PPA (elköpsavtal) behövs tillgång till elnätet.
Förväntningar på att nyanslutnings-stoppet på Gotland ska hävas, bygger i första
hand på det batterilager som Vattenfall i bästa fall installerat inom något år, enligt
den förstudie som presenterades i februari i år, samt att projektet Coordinet som ska
skapa en marknad för effektflexibilitet och på så vis jämna ut efterfrågan på
nätkapacitet ska ge resultat. Det kommer då att öppna för nya affärer med lokalt
producerad förnybar el på Gotland. För att hålla takten med andra platser i landet,
kommer Gotland då att ha en del att ta igen, att döma av den senaste tidens
nyhetsflöde på området, där ett par exempel ges nedan:
19 oktober publicerades ett förslag från Malmö stad om en solcellssatsning. Enligt
det förslaget ska Malmö stad tillsammans med bland andra ett energiföretag bilda ett
bolag som installerar och sköter solpanelerna på företags tak. Fastighetsägarna
behöver alltså varken investera i panelerna eller hantera dem.
Från Linköping rapporteras samtidigt att Sveriges hittills största solcellspark kommer
att börja byggas nu, på ett stadsnära markområde på cirka 13 hektar. Parken ska få en
installerad effekt på ungefär 12 MW (megawatt) och sättas i drift nästa år.
Produktionen förväntas bli cirka 11 500 MWh (megawatt/timme) solel per år.
Som jämförelse kan anges att ett modernt 3,5 MW vindkraftverk på land har cirka
8 000 driftstimmar per år och producerar cirka 11 300 MWh på ett år med 3 300
timmar ekvivalent (fulltid 37,6 procent), vilket räcker till hushållsel för cirka 2 200
hushåll (cirka 5 000 kilowatt per hushåll och år). En solcellspark som den i Linköping
kommer att leverera el motsvarande ett stort vindkraftverk, men ta betydligt mer
markyta i anspråk och ha sina produktionstoppar förlagd till andra tider på året och
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 315 forts
RS 2019/435

dygnet. Solceller kan vara betydligt lättare att hitta platser för i tätortsnära lägen, där
det är nära till elkonsumenterna och har fördelen att det är möjligt att installera dem
på fastigheter med direkt elförbrukning. Sannolikt kommer båda kraftslagen att
behöva en kraftig utbyggnad för att nå de klimatpolitiska målen och en förväntad
efterfrågeökning på förnybart producerad el.
Förutsatt att Energicentrum Gotland, regionens projekt inom ramen för Energipilot
Gotland, kommer igång, med personal med kompetens inom energisystem, kan det
också bli en resurs för att ta fram en solcellstrategi för regionen fastigheter, särskilt i
att bistå med kontakter gentemot Energimyndigheten. Detta är också en typ av
uppdrag som till stora delar kan utföras en konsult, men fördelen med att göra det
mesta arbetet inom regionen är att kunskapen om fastigheterna och verksamheternas
energibehov finns här och det är också en fördel om ett förslag till strategi arbetas
fram av dem som senare ska använda den, vilket främst blir avdelningar inom teknikförvaltningen. Därför föreslås ett uppdrag att ta fram en solcellsstrategi gå till
tekniska nämnden. Med beaktande av att det saknas fria resurser inom nämndens
förvaltning behöver dock finansiering av uppdraget lösas. I det fall bara mikroproduktion är aktuell blir uppdraget mycket begränsat. Först när nätanslutning på
nytt kommer att tillåtas, så kan uppdraget göras enligt motionens intentioner, varför
det bör delas upp i två delar.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen tillstyrks genom att uppdrag
ges till tekniska nämnden att utarbeta plan för införande av solceller för fastigheter
inom nämndens ansvarsområden. Resurser för uppdraget får äskas internt eller
ansökas om i annan ordning. Samverkan med Energimyndigheten ska vara en del i
genomförandet. Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningen förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jörgen Benzler (V), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M)
och Gerd Holmgren (Fi).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2019-03-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-25
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 363
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

RS AU § 164

Protokoll
Sida 25 (46)

Investering i solceller på Region
Gotlands fastigheter för minskad
klimatpåverkan - antagande av riktlinjer

Ärendenummer: RS 2019/435
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

x

Redovisat förslag till ”Riktlinjer för Region Gotlands utbyggnad av
solceller” antas.

Sammanfattning

Regionfullmäktige biföll 2019 motionen Investering i solceller på Region
Gotlands fastigheter för minskad klimatpåverkan och gav tekniska nämnden i
uppdrag att återkomma senast i december 2021 med en plan för införande av
solceller för fastigheter inom nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden
fick en delredovisning i september 2021, då en konsultrapport var klar, men
inte teknikförvaltningens beredning av denna.
Efter ett par mindre tillägg och ändringsförslag, främst gällande uppdaterade
uppgifter om hur landets regioner föreslås redovisa sina klimatpåverkande
utsläpp för el producerad på olika sätt, lämnas ”Riktlinjer för Region Gotlands
utbyggnad av solceller” att antas av regionfullmäktige.
Bedömning

Bedömningen är att de föreslagna riktlinjerna ger tekniska förvaltningen en
tydlig inriktning ifråga om utbyggnad av egen kapacitet för att producera solel i
det egna fastighetsbeståndet, utgör ett bra underlag vid ny- och ombyggnad
samt stödjer dialogen mellan region och installatörer.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Ej aktuellt.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att riktlinjerna medför investeringar som behöver finnas med
i framtida budget, men innebär ekonomiska besparingar över tid.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att lokal elförsörjning med förnybar energi som minskar
Region Gotlands klimatpåverkan är av stor vikt för framtida generationer.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

4. Jämställdhetsperspektiv
Ej aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Riktlinjen omfattar alla Region Gotlands fastigheter.
6. Klimat och miljöperspektiv
Bedömningen är att alla sätt att göra Region Gotlands fastigheter mer
energieffektiva och självförsörjande på energi behövs som ett led i energi- och
klimatarbetet. Egen el är dessutom ett kriterium för miljöklassning av
byggnader.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens Riktlinjer Solceller till RF, giltighetstid 2022-2032
Tekniska nämnden 2022-05-25, § 94
Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2022-04-29
Tekniska nämnden 2021-09-15, § 178
Regionfullmäktige 2019-12-16, § 315
Motion. Investering i solceller på regionens hus för minskad klimatpåverkan
Regionstyrelseförvaltingens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-05

Digital justering

Protokoll
Sida 26 (46)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2021/1601
Datum 9 augusti 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Motion. Gratis mensskydd i skolan
Förslag till beslut

-

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning

Anne-Charlotte Persson m fl. (FI) har i en motion till regionfullmäktige yrkat
att Gotlands grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningar ska
tillhandahålla kostnadsfria skattefinansierade mensskydd till elever.
Motionärerna menar att det behövs satsas mer på sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter samt att personer med mens inte ska drabbas ekonomiskt,
socialt eller komma efter i skolan på grund av att de har mens.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat motionen till barnoch utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för
yttrande.
Utbildningsnämndernas bedömning är att erbjuda gratis mensskydd till alla
elever och deltagare inte ingår i nämndernas och skolornas lagstadgade
grunduppdrag. Det skulle även krävas en förstärkning av budget då förslaget
inte kan hanteras inom nämndernas befintliga ram.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har gjort en
uppskattning/schablonuträkning (visserligen svårt att göra då beloppet
påverkas av flera osäkra faktorer) på vad kostnaden för att erbjuda gratis
mensskydd i alla grund- och gymnasieskolor (från årskurs 5) samt
vuxenutbildningar. Kostnaden för mensskydd beräknas till 2,8 mnkr per år.
UAF menar att intentionen i motionen är ur jämställdhets- och
genusperspektiv viktig, om än ett kostsamt förslag och skriver i sitt remissvar
att en lösning för att bedöma den verkliga kostnaden och nyttjandet kan vara
att regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att driva förslaget i mindre
omfattning som projektform. De anser vidare att om regionfullmäktige väljer
att bifalla motionen, så som motionen är föreslagen, så behöver en ordentlig
behovs- och kostnadsanalys utföras först.
Regionsstyrelseförvaltningen instämmer i utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens bedömning att motionens intention ur ett
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Region Gotland

jämställdhets- och genusperspektiv är viktig men att föreslaget inte ingår i
nämndernas och skolornas lagstadgade grunduppdrag och därför bör avslås.
Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningen bedömer att
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Ej aktuellt.
2. Ekonomiskt perspektiv

Svårt att uppskatta kostnaden då det är många osäkra faktorer.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att intentionen i motionen är ur jämställdhets- och
genusperspektiv viktig och om den skulle bifallas skulle
jämställdhetsperspektivet påverkas på ett positivt sätt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Motion av Feministiskt initiativ Gotland om gratis mensskydd i skolan daterad 2021-10-31
Tjänsteskrivelse BUN 2021/1108, GVN 2021/198 2022-03-11
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-09

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1601
Sida 2 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-03-22

BUN § 31

Sida 1 (2)

Motion. Gratis mensskydd i skolan

Ärendenummer: BUN 2021/1108
BUN AU § 23
Barn- och utbildningsnämndens beslut

För att bedöma den verkliga kostnaden och nyttjandet föreslås att
regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att driva förslaget i mindre
omfattning som projektform eller försöksverksamhet - med alla regionens
verksamheter i åtanke. Att erbjuda gratis mensskydd till alla elever och
deltagare bedöms inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade
grunduppdrag.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat en motion till
utbildningsnämnderna för yttrande. Motionärerna yrkar på att Gotlands grundoch gymnasieskolor samt vuxenutbildningar tillhandahåller kostnadsfria
skattefinansierade mensskydd till elever. Att erbjuda gratis mensskydd till alla
elever och deltagare bedöms inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade
grunduppdrag. Det kommer även att krävas en förstärkning av budget då
förslaget inte kan hanteras inom nämndens befintliga ram.
Det finns flera olika sätt att göra en uträkning av kostnaden av mensskydd
eftersom det påverkas av en mängd faktorer, exempelvis hur många elever som
kommer att använda gratis mensskydd, om det ska täcka ett akut behov/ hela
behovet, vilka mensskydd som ska erbjudas, kvantiteter och lagring av
mensskydd, kontroll av överanvändning med mera.
Intentionen i motionen är ur jämställdhets- och genusperspektiv ett viktigt, om
än ett kostsamt förslag, så en lösning för att bedöma den verkliga kostnaden
och nyttjandet kan vara att regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att
driva förslaget i mindre omfattning som projektform. Om regionfullmäktige
väljer att bifalla motionen, så som motionen är föreslagen, så behöver en
ordentlig behovs- och kostnadsanalys utföras först.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att förvaltningens förslag till yttrande skulle
förtydligas så att nämndens förslag till regionstyrelsen tydligare framgår.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Utredare Fredrik Johansson
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), yrkar att nämnden föreslår
regionstyrelseförvaltningen att se över möjligheten att driva förslaget i mindre
omfattning som projektform eller försöksverksamhet - med alla regionens
Forts…

Digital justering

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-22

Forts. BUN §31:
verksamheter i åtanke. Detta för att kunna bedöma den verkliga kostnaden och
nyttjandet. Att erbjuda gratis mensskydd till alla elever och deltagare bedöms
inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade grunduppdrag
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-09
Motion av Feministiskt initiativ Gotland om gratis mensskydd i skolan
Skickas till
Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-03-23

GVN § 27

Sida 1 (2)

Motion. Gratis mensskydd i skolan

Ärendenummer: GVN 2021/198
Paragraf föregående instans: GVN au § 24

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Motionen anses som besvarad med detta yttrande med tillägget:
o att bedöma den verkliga kostnaden och nyttjandet föreslås att
regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att driva förslaget i
mindre omfattning som projektform eller försöksverksamhet - med alla
regionens verksamheter i åtanke. Att erbjuda gratis mensskydd till alla
elever och deltagare bedöms inte ingå i nämndens och skolornas
lagstadgade grunduppdrag.

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat en motion till
utbildningsnämnderna för yttrande. Motionärerna yrkar på att Gotlands grundoch gymnasieskolor samt vuxenutbildningar tillhandahåller kostnadsfria
skattefinansierade mensskydd till elever. Att erbjuda gratis mensskydd till alla
elever och deltagare bedöms inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade
grunduppdrag. Det kommer även att krävas en förstärkning av budget då
förslaget inte kan hanteras inom nämndens befintliga ram.
Det finns flera olika sätt att göra en uträkning av kostnaden av mensskydd
eftersom det påverkas av en mängd faktorer, exempelvis hur många elever som
kommer att använda gratis mensskydd, om det ska täcka ett akut behov/ hela
behovet, vilka mensskydd som ska erbjudas, kvantiteter och lagring av
mensskydd, kontroll av överanvändning med mera.
Intentionen i motionen är ur jämställdhets- och genusperspektiv ett viktigt, om
än ett kostsamt förslag, så en lösning för att bedöma den verkliga kostnaden
och nyttjandet kan vara att regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att
driva förslaget i mindre omfattning som projektform. Om regionfullmäktige
väljer att bifalla motionen, så som motionen är föreslagen, så behöver en
ordentlig behovs- och kostnadsanalys utföras först.
Ärendets behandling under mötet

Förvaltningen ska uppdatera yttrandet med förtydligande text ”För att bedöma
den verkliga kostnaden och nyttjandet föreslås att regionstyrelseförvaltningen
ser över möjligheten att driva förslaget i mindre omfattning som projektform
eller försöksverksamhet - med alla regionens verksamheter i åtanke. Att
erbjuda gratis mensskydd till alla elever och deltagare bedöms inte ingå i
nämndens och skolornas lagstadgade grunduppdrag”
Forts…

Digital justering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-23

Forts. GVN § 27
Yrkande
Aino Friberg Hansson (S), föreslog att sista meningen ”Att erbjuda gratis
mensskydd till alla elever och deltagare bedöms inte ingå i nämndens och
skolornas lagstadgade grunduppdrag” i förslag till beslut ska tas bort.
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på båda förslag och finner att ordförandes
vinner bifall.
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att motionen anses som besvarad
med detta yttrande.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Protokollsanteckning

Fi står bakom förvaltningens förslag, med Ainos (S) yrkande att ta bort sista
meningen i beslutsformuleringen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-14
Motion av Feministiskt initiativ Gotland om gratis mensskydd i skolan

Digital justering

Protokollsutdrag
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!
Motion av Feministiskt initiativ Gotland om gratis mensskydd i skolan
Varje år lägger personer med mens cirka 1500 kronor på mensskydd. Det är mycket pengar
för en tonåring utan egen inkomst eller en familj som lever på små marginaler.
Storbritanniens parlament har nyligen beslutat att dela ut gratis mensskydd i grund- och
gymnasieskola, samt universitet. Det är något som Gotland borde ta efter.
Enligt en studie från Folkhälsomyndigheten svarar mindre än hälften av Sveriges 16- 29åringar att skolan gett dem tillräcklig kunskap för att ta hand om sin sexuella hälsa. En del i
detta handlar om menstruationen. Fler än var tionde person med mens i Sverige upplever att
de är obekväma i sociala sammanhang under sin menstruation. Detta kan resultera i att man
exempelvis inte deltar i idrottsundervisningen eller fritidsaktiviteter. För personer som har
utsatts för könsstympning kan mensen orsaka svåra smärtor och komplikationer, som
elevhälsan måste ha kunskap om för att kunna identifiera så att rätt hjälp kan sättas in.
Det saknas kunskap och fortfarande skäms många för att de har mens. Alla har inte föräldrar
som pratar med sina barn om frågor kring menstruation eller sexuell och reproduktiv hälsa.
Att införa skattefinansierat mensskydd i skolan kan leda till samtal om sexuell hälsa, PMS,
endometrios och att få bort stigmatiseringen kring menstruation.
Därför vill Feministiskt initiativ införa skattefinansierade mensskydd i Gotlands skolor. Vi
behöver satsa mer på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Personer med mens ska
inte drabbas ekonomiskt, socialt eller komma efter i skolan på grund av att de har mens.
Med bakgrund av detta föreslår jag regionfullmäktige att besluta:
-

att tillse att Gotlands grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningar
tillhandahåller kostnadsfria mensskydd till elever

Visby 2021-10-31
Anne-Charlotte Persson mfl.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Fredrik Johansson, utredare

Ärende BUN 2021/1108, GVN 2021/198
Datum 11 mars 2022
Sida 1 (6)

Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion. Gratis mensskydd i skolan
Förlag till beslut

För att bedöma den verkliga kostnaden och nyttjandet föreslås att
regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att driva förslaget i mindre
omfattning som projektform eller försöksverksamhet - med alla regionens
verksamheter i åtanke. Att erbjuda gratis mensskydd till alla elever och
deltagare bedöms inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade
grunduppdrag.

Sammanfattning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat en motion till
utbildningsnämnderna för yttrande. Motionärerna yrkar på att Gotlands grundoch gymnasieskolor samt vuxenutbildningar tillhandahåller kostnadsfria
skattefinansierade mensskydd till elever. Att erbjuda gratis mensskydd till alla
elever och deltagare bedöms inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade
grunduppdrag. Det kommer även att krävas en förstärkning av budget då
förslaget inte kan hanteras inom nämndens befintliga ram.
Det finns flera olika sätt att göra en uträkning av kostnaden av mensskydd
eftersom det påverkas av en mängd faktorer, exempelvis hur många elever som
kommer att använda gratis mensskydd, om det ska täcka ett akut behov/ hela
behovet, vilka mensskydd som ska erbjudas, kvantiteter och lagring av
mensskydd, kontroll av överanvändning med mera.
Intentionen i motionen är ur jämställdhets- och genusperspektiv ett viktigt, om
än ett kostsamt förslag, så en lösning för att bedöma den verkliga kostnaden
och nyttjandet kan vara att regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att
driva förslaget i mindre omfattning som projektform. Om regionfullmäktige
väljer att bifalla motionen, så som motionen är föreslagen, så behöver en
ordentlig behovs- och kostnadsanalys utföras först.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat en motion från
Anne-Charlotte Persson mfl. (Fi) till barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på
att regionfullmäktige beslutar att tillse att Gotlands grund- och gymnasieskolor
samt vuxenutbildningar tillhandahåller kostnadsfria mensskydd till elever.
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I motionen beskrivs att varje år lägger personer med mens cirka 1500 kronor
på mensskydd – vilket är mycket pengar för en tonåring utan egen inkomst
eller en familj som lever på små marginaler. Vidare beskrivs att fler än var
tionde person med mens i Sverige upplever att de är obekväma i sociala
sammanhang under sin menstruation. Att införa skattefinansierat mensskydd i
Gotlands skolor kan bland annat få bort stigmatiseringen kring menstruation.
Personer med mens ska enligt motionen inte drabbas ekonomiskt, socialt eller
komma efter i skolan på grund av att de har mens.
Förvaltningens utredning

I motionen föreslås att Gotlands grund- och gymnasieskolor samt
vuxenutbildningar ska tillhandahålla kostnadsfria mensskydd till elever. Detta
får tolkas som gällande verksamhet med både fristående och kommunal
huvudman. Regionen har ingen möjlighet att ställa krav på fristående
huvudmän att genomföra en sådan insats vilket innebär att regionen, i de fall
motionen bifalls, behöver överväga att elever i fristående skolor ges samma
möjligheter/ersättning som i den kommunala, det vill säga skola på lika
villkor1. Dock är ersättningen till de fristående skolorna i huvudsak avsatt för
undervisning och det är inte troligt att Region Gotland kan villkora vad de ska
använda ersättningen till.
Alternativen är att finansieringen sker genom att regionfullmäktige beslutar om
ett budgettillskott till nämnderna, vilket gör att lika villkor-principen
aktualiseras - eller att finansieringen av gratis mensskydd tas från nämndens
befintliga budget. Att tillhandahålla och erbjuda gratis mensskydd utgör dock
en satsning som inte inryms i nämndens lagstadgade grunduppdrag vilket
innebär att budgettillskott är det alternativ som måste förordas om motionen,
så som den är föreslagen, ska gå tillmötes.
Frågan om gratis mensskydd i Sverige

Frågan om gratis mensskydd har lyfts i riksdagen och i flera kommuner i
Sverige2. Under 2020/2021 lämnades motioner till riksdagen om att
momsbefria mensskydden och tillgodose mensskydd på skolor och
ungdomsmottagning3 (avslag), kostnadsfria mensskydd till berörda invånare4
(ej beslutad), mensskydd för elever i grund- och gymnasieskola5 (ej beslutad).
Rädda Barnens ungdomsförbund menar att gratis mensskydd borde vara en
självklarhet enligt barnkonventionens 24:e artikel som säger att det är statens
ansvar (dvs en nationell fråga) att se till att inget barn går utan tillgång till
hälso- och sjukvård6.

Offentliga bidrag på lika villkor: Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten.
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna grundskolan (Skollagen 10 kap 37-38 §§, skollagen 16 kap 52-53 §§ m.m.). Ett budgettillskott innebär att bidrag
på lika villkor gäller, men likabehandlingsprincipen gäller inte om finansieringen tas från befintlig ram.
2 Exempelvis: Lund, Huddinge, Österåker, Åkersberga, Kalmar, Karlstad, Tierp, Malmö, Nynäshamn, Norrköping och
Jönköping kommun – i vissa kommuner går förslagen om gratis mensskydd igenom - i andra inte
3 Motion 2020/21:3065
4 Motion 2021/22:1553
5 Motion 2021/22:1779
6 Länk: https://rbuf.se/vi-tycker/halsa-sjukvard/ (2022-02-09)
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På flera av skolorna i kommuner, där man infört gratis mensskydd, är det
eleverna själva som har tagit initiativ till att det ska finnas kostnadsfria
mensskydd. Exempelvis på Hagagymnasiet i Norrköping och på fyra skolor i
Hagfors kommun där kommunen har köpt in 30 tampong-automater7. Det
finns motsvarande initiativ på fristående skolor, exempelvis Praktiska
gymnasiet i Karlstad och Vittraskolan i Nyköping som har köpt in automater
till skolorna8.
Det finns exempel på kommuner som har valt en annan väg än att låta det vara
upp till skolorna själva att fatta beslut om att införa kostnadsfria mensskydd.
Exempelvis Fagersta som erbjuder gratis mensskydd på alla kommunala
toaletter9 och Smedjebacken som infört gratis mensskydd på skolor och
kommunala arbetsplatser10. Österåker kommun hade under 2017 en
försöksperiod med att erbjuda gratis mensskydd. Österåker
ungdomsmottagning blev slutligen den verksamhet som förordades för detta,
utifrån bedömningen att insatsen då tidigt fångade upp medicinska och
psykosociala behov för kommunens alla elever/ungdomar oavsett om de gick i
kommunala eller fristående skolor.
I Alingsås kommun har kultur- och fritidsnämnden valt att införa automater på
Alströmergymnasiet på försök under 202211 – i syfte att minska
stigmatiseringen runt mens. Åtgärden är också angelägen ur ett
socioekonomiskt perspektiv utifrån skolans kompensatoriska uppdrag. Å andra
sidan menar utbildningsnämnden i Stockholm stad att det inte är tydligt hur
gratis mensskydd minskar stigmatiseringen kring mens12. Haninge kommun
menar att det skulle vara otillbörlig påverkan av den lokala handeln och
marknaden att kommunen med skattepengar skulle köpa mensskydd för att
sedan tillhandahålla dessa till vissa grupper i samhället13. Kort sagt, det finns
lika många olika bedömningar som det finns olika förslag till beslut i frågan.
Tillgång till mensskydd för elever (BEH)

För att undersöka hur möjligheterna för elever att få tillgång till mensskydd vid
behov ser ut i skolorna idag så har barn- och elevhälsan (BEH) kontaktats.
BEH finns på grundskolorna och på gymnasiet. I dagsläget har
skolsköterskorna gratis mensskydd på sina mottagningar som eleverna har
tillgång till vid behov. Ibland delas mensskydd ut till att förvara i exempelvis
klassrum eller på toalett, då skolsköterskan inte är på plats alla dagar. Detta är
ingen extra budget, eller vikta pengar avseende mensskydd, utan det tas från
elevhälsans budget för förbandsartiklar och läkemedel. Ibland finns även
gratisprover från företag som producerar mensskydd för utdelning till elever.
De elever som har behov kan alltså hämta mensskydd hos samtliga
skolsköterskor idag, även om det är med viss begränsning. Om mensskydd ska
Länk: https://www.hagfors.se/arkiv/nyheter/2021-12-01-snart-erbjuder-vi-gratis-mensskydd-till-elever.html (hämtad
2022-02-01)
8 Länk: https://www.redlocker.se/ och https://periodpack.se/ (hämtad 2022-02-04)
9 Fagersta kommunstyrelse har reserverat 250 000 kronor för ändamålet under 2021-2022, men den faktiska
kostnaden är oklar.
10 Smedjebacken kommunstyrelse har beräknat med 100 000 kronor under 2021, men därefter oklar kostnad.
11 Länk: https://www.alingsas.se/2021/12/15/gratis-mensskydd-pa-alstromergymnasiet/ (hämtad 2022-02-03)
12 Länk: https://insynsverige.se/stockholm-utbildning/protokoll?date=2020-02-06 (hämtad 2022-02-03)
13 Länk: https://haningekommun.ondemand.formpipe.com/committees/socialnamnden/socialnamnden-60869 (hämtad
2022-02-03)
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erbjudas i större omfattning hos BEH behövs ett budgettillskott för detta.
Vuxenutbildningen har ingen elevhälsa (skolsköterska) och erbjuder inte
mensskydd till studerande.
Uträkning av kostnad för mensskydd på Gotland

Förvaltningen har gjort en schablonuträkning på vad kostnaden för att erbjuda
gratis mensskydd i alla grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningar som
finns på Gotland skulle uppgå till. Observera att det endast är en ungefärlig
beräkning eftersom det faktiska användandet av mensskydd påverkas av många
faktorer14 och alla kommer heller inte uteslutande använda de gratis mensskydd
som erbjuds. Siffrorna baserar på elevantalet15 i kommunala och fristående
skolor från och med årskurs 5, då mens normalt uppkommer vid 12 till 13årsålder16, och att Region Gotland helt och hållet erbjuder gratis mensskydd till
eleverna. Den totala kostnader för mensskydd beräknas då till 2,8 miljoner
kronor per år17, en kostnad som inte ryms inom utbildningsnämndernas
budgetram. Detta är baserat på elevantalet 3500 personer med mens (oktober
2020), mensskydd (tamponger/bindor) 80 kronor per månad18, behov under
10 månader av ett år (800 kronor per person). Viktigt att poängtera att detta är
endast en av många olika modeller för att kunna göra en uträkning av
kostnaden19. Motionärerna beräknar exempelvis kostnaden till 125 kronor per
månad (1500 kronor per helår). För att få fram en faktisk kostnad skulle
förslaget behöva prövas under förslagsvis ett eller två år för att sedan
utvärderas. Kostnaden påverkas dessutom av hur lösningen finansieras, utifrån
beskrivningen kring budgettillskott och befintlig budget inledningsvis.
Bedömning

Att erbjuda gratis mensskydd bedöms inte ingå i nämndens och skolornas
grunduppdrag. Vid en eventuell förstärkning av budgeten för att genomföra
insatsen aktualiseras även lika-villkor principen samtidigt som regionen inte har
möjlighet att ställa krav på fristående huvudmän att genomföra en sådan insats.
Intentionen i motionen är ur jämställdhets- och genusperspektiv ett viktigt, om
än ett kostsamt förslag, så en pragmatisk lösning för att bedöma den verkliga
kostnaden och nyttjandet kan vara att regionstyrelseförvaltningen ser över
möjligheten att driva förslaget i mindre omfattning som projektform.
Exempelvis som försöksverksamhet på några skolor, inom barn- och
elevhälsan (som redan idag till viss del erbjuder mensskydd), och/eller i andra
offentliga verksamheter där målgruppen finns.

Faktorer som: När mensen startar, när den slutar, hur mycket man blöder, vilka mensskydd som finns tillgängliga
Grundskola från åk 5, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildningen och Gotlands folkhögskola. Totalt 3593 personer
(flickor/kvinnor) den 15 oktober 2021. Källor: Kolada, Skolverket, SCB och Gotlands folkhögskola
16 Länk till 1177 vårdguiden: https://www.1177.se/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/mens/ (hämtad 2022-02-09)
17 För BUN c:a 1 200 000 kronor och för GVN c:a 1 600 000 kronor.
18 Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/jamstalldhetsministern-utesluter-inte-gratis-mensskydd-i-sverige
(hämtad 2022-02-09)
19 Beroende från vilken ålder man ska erbjuda gratis mensskydd, hur många elever som kommer använda sig av
erbjudandet, faktisk kostnad för mensskydd, vilka mensskydd som finns tillgängliga/ ska erbjudas, kvaliteten av
mensskydd, vilka kvantiteter av gratis mensskydd som ska ges, ska mensskydd endast finnas under skoltid eller all tid,
ska mensskydd finnas tillgängliga för distansstuderande (ex. vuxenutbildningen - lika villkor?), kontroll av
överanvändning, distribution- och förvaringskostnader, vilka skolformer ska erbjudas, kommunala och fristående
skolor, upphandlings- och leverantörskostnader mm
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Ett sätt att få ner kostnaden skulle kunna vara att begränsa erbjudandet till
vissa skolformer/åldersgrupper eller exempelvis erbjuda menskopp20, som är
ett miljövänligt alternativ till engångsmensskydd21. Det finns även företag som
erbjuder mensskydds-automater med tidlås som skulle kunna testas i begränsad
utsträckning22.
Bedömningen är att om regionfullmäktige väljer att bifalla motionen, så som
motionen är föreslagen, så behöver en ordentlig behovs- och kostnadsanalys
utföras först, samtidigt som aspekter kring exempelvis vilka mensskydd som
ska erbjudas bör tas med. Till de direkta kostnaderna för mensskydden
tillkommer administrativa kostnader, upphandling och distribution av
mensskydden. Om utbildningsnämnderna ska kunna utföra detta så kommer
det att krävas en förstärkning av nämndernas budget då detta inte kan hanteras
inom befintlig ram.
Förslag om eventuellt skattefinansierat mensskydd bör ses med alla regionens
verksamheter i åtanke, särskilt ungdomsmottagningen inom hälso- och
sjukvården, men även skolor, ungdomsgårdar, bibliotek, badhus och andra
offentliga platser.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats. För sammanhanget är
följande perspektiv relevant:
Jämställdhetsperspektiv

Eftersom personer med mens inte kan påverka sin menstruation och eftersom
den kan få en negativ påverkan på skolnärvaro och på sociala sammanhang kan
tillgången till gratis mensskydd underlätta för dessa personer. En
försöksverksamhet skulle kunna bidra till en avdramatisering av synen på
menstruation och en inbjudan till samtal om menstruation, hälsa och sexualitet
(beroende på hur försöksverksamheten organiseras). Frågan om mensskydd är
också viktig för minskad ojämlikhet, jämställd hälsa och välbefinnande (se FNs
mål i Agenda 2030, mål 3, 5 och 10).
Barn- och elevperspektiv

Ärendet har endast behandlats av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Att
erbjuda kostnadsfria mensskydd skulle kunna vara en del i att underlätta det
dagliga livet på skolan. För de elever som menstruerar så kan förslaget
förbättra elevernas ekonomiska situation samtidigt som eleverna då aldrig
behöva oroa sig för att bli utan mensskydd, vilket kan ha negativ påverkan på
skolnärvaron. Det är samtidigt svårt att bedöma vilka konsekvenser det kan få
för elevernas närvaro på skolan då det saknas forskning på området. Det bör
tilläggas att barn- och elevhälsan till viss del erbjuder gratis mensskydd för
eleverna under skoldagen, men att detta exempelvis inte finns inom
vuxenutbildningen. För elever kan mensskydds-automater vara en fördel då det
Pris c:a 150 kronor. Länk: https://www.apoteket.se/kategori/intim-sex/Intimhygien-mens/mensskydd/ (hämtad
2022-02-09)
21 Menskopp, miljövänligare alternativ. Länk: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/tips-fran-kretslopp-ochvatten/minska-ditt-avfall/experten/29-valj-menskopp-istallet-for-bindor-och-tamponger- (2022-02-09)
22 RedLocker standardpaket: Startavgift 3 700 kronor och 320 kronor i månaden för en automat. Länk:
https://www.redlocker.se/ (hämtad 2022-02-09)
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inte är beroende av att sköterskan är på plats samt att eleverna kan hämta
mensskydd utan att behöva fråga.
Ekonomisk konsekvensanalys

De ekonomiska konsekvenserna för Region Gotland kan bli relativt
omfattande om förslaget genomförs. Det är däremot svårt att med säkerhet
räkna ut vad den föreslagna åtgärden skulle medföra för ekonomiska
kostnader. Det är avhängigt av hur många elever som kommer att använda
erbjudandet, om det ska täcka ett akut behov eller elevernas hela behov, vilka
mensskydd som ska erbjudas, kvantiteter, kontroll av överanvändning med
mera. Detta innebär att en behovs- och kostnadsanalys lämpligen bör göras
först om regionfullmäktige väljer att bifalla motionen. Att tillhandahålla och
erbjuda gratis mensskydd utgör en satsning som inte inryms i nämndens och
skolans lagstadgade grunduppdrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-10
Motion av Feministiskt initiativ Gotland om gratis mensskydd i skolan

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen/ Regionfullmäktige

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

RS AU § 165

Protokoll
Sida 27 (46)

Motion. Gratis mensskydd i skolan

Ärendenummer: RS 2021/1601
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

x
x
x
x

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra ett mindre
försöksprojekt inom Region Gotlands gymnasier och högstadier.
Försöket ska prova möjliga metoder för att tillhandahålla kostnadsfria
mensskydd inom Region Gotlands högstadier och gymnasier samt en
kostnadsberäkning.
Försöket ska göras i samarbete mellan flera av Region Gotlands
verksamheter så som barn- och elevhälsan, ungdomsmottagning och
ungdomsgårdar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden ska återkomma med uppdragsbeskrivning och
ärendet ska återrapporteras till budgetberedningen 2024.

Sammanfattning

Anne-Charlotte Persson m fl. (FI) har i en motion till regionfullmäktige yrkat
att Gotlands grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningar ska
tillhandahålla kostnadsfria skattefinansierade mensskydd till elever.
Motionärerna menar att det behövs satsas mer på sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter samt att personer med mens inte ska drabbas ekonomiskt,
socialt eller komma efter i skolan på grund av att de har mens.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat motionen till barnoch utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för
yttrande.
Utbildningsnämndernas bedömning är att erbjuda gratis mensskydd till alla
elever och deltagare inte ingår i nämndernas och skolornas lagstadgade
grunduppdrag. Det skulle även krävas en förstärkning av budget då förslaget
inte kan hanteras inom nämndernas befintliga ram.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har gjort en
uppskattning/schablonuträkning (visserligen svårt att göra då beloppet
påverkas av flera osäkra faktorer) på vad kostnaden för att erbjuda gratis
mensskydd i alla grund- och gymnasieskolor (från årskurs 5) samt
vuxenutbildningar. Kostnaden för mensskydd beräknas till 2,8 mnkr per år.
UAF menar att intentionen i motionen är ur jämställdhets- och
genusperspektiv viktig, om än ett kostsamt förslag och skriver i sitt remissvar
att en lösning för att bedöma den verkliga kostnaden och nyttjandet kan vara
att regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att driva förslaget i mindre
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omfattning som projektform. De anser vidare att om regionfullmäktige väljer
att bifalla motionen, så som motionen är föreslagen, så behöver en ordentlig
behovs- och kostnadsanalys utföras först.
Regionsstyrelseförvaltningen instämmer i utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens bedömning att motionens intention ur ett
jämställdhets- och genusperspektiv är viktig men att föreslaget inte ingår i
nämndernas och skolornas lagstadgade grunduppdrag och därför bör avslås.
Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Ej aktuellt.
2. Ekonomiskt perspektiv
Svårt att uppskatta kostnaden då det är många osäkra faktorer.
3. Barnperspektiv
Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Bedömningen är att intentionen i motionen är ur jämställdhets- och
genusperspektiv viktig och om den skulle bifallas skulle
jämställdhetsperspektivet påverkas på ett positivt sätt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) yrkar:
x
x
x

Digital justering

att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra ett mindre
försöksprojekt inom Region Gotlands gymnasieskola och högstadier.
att försöket ska prova möjliga metoder för att tillhandahålla
kostnadsfria mensskydd inom Region Gotlands högstadier och
gymnasier samt en kostnadsberäkning.
att försöket ska göras i samarbete mellan flera av Region Gotlands
verksamheter så som barn- och elevhälsan, ungdomsmottagning och
ungdomsgårdar.
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x

att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden ska återkomma med uppdragsbeskrivning samt att
ärendet ska återrapporteras till budgetberedningen 2024.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2021-10-31
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-09
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Protokoll
Sida 29 (46)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Ulrika Jansson, ekonomidirektör

Ärende RS 2021/1671
Datum 30 juni 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Skattemedel bör gå till gotlänningar
Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ge
långtidsarbetslösa äldre öbor med god lokalkännedom jobb, istället för att köpa
tjänster från DRT. Förslagsställaren menar att skattemedel borde användas för
att skapa fler jobb på ön.
DRT Solutions AB är ett företag som är upphandlat av Region Gotland för att
upprätta och driva beställningscentral för färdtjänstresor, sjukresor,
förvaltningsresor, närtrafik resor (anropsstyrda) samt skolskjuts med taxi.
Upphandlingen är gjord enligt gällande lagstiftning. Avtalet sträcker sig 202010-01till 2024-09-30.
Region Gotland har valt att upphandla tjänsten beställningscentral och det är
just nu inte aktuellt att driva beställningscentral i egen regi. Det är inte heller
möjligt enligt upphandlingslagstiftningen att i en upphandling av det här slaget
exkludera företag som har anställda på andra platser än Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget lämnas utan
åtgärd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2021-12-03
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-30

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Förslagsställaren
Regionfullmäktige

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland
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Medborgarförslag. Skattemedel bör gå
till gotlänningar

Ärendenummer: RS 2021/1671
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

x

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ge
långtidsarbetslösa äldre öbor med god lokalkännedom jobb, istället för att köpa
tjänster från DRT. Förslagsställaren menar att skattemedel borde användas för
att skapa fler jobb på ön.
DRT Solutions AB är ett företag som är upphandlat av Region Gotland för att
upprätta och driva beställningscentral för färdtjänstresor, sjukresor,
förvaltningsresor, närtrafik resor (anropsstyrda) samt skolskjuts med taxi.
Upphandlingen är gjord enligt gällande lagstiftning. Avtalet sträcker sig
2020-10-01 till 2024-09-30.
Region Gotland har valt att upphandla tjänsten beställningscentral och det är
just nu inte aktuellt att driva beställningscentral i egen regi. Det är inte heller
möjligt enligt upphandlingslagstiftningen att i en upphandling av det här slaget
exkludera företag som har anställda på andra platser än Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget lämnas utan
åtgärd.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-12-03
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-30
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Mikael Wollbo, finans- och redovisningschef

Ärende RS 2022/920
Datum 5 juli 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Regionstyrelsen

Försäljning av Visby Gustavsvik 1:3 och del av Visby
Gustavsvik 1:19
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna köpekontrakt
med Gotland Hotels & Properties AB angående försäljning av
fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 till en köpeskilling om 76 800 000 kr
samt fastigheten del av Visby Gustavsvik 1:19 till en köpeskilling om
600 000 kr.

Sammanfattning

Fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 är sedan 2000-01-01 upplåten med tomträtt
för semesterby till GotlandsResor AB (efter namnbyte Gotland Hotels &
Properties AB). Nuvarande tomträttsavgäld är efter dom i mark- och
miljödomstolen på 700 000 kr/år och gäller t.o.m. 2029-12-31.
Tomträttshavaren inkom hösten 2021 med en anmälan om att friköpa
fastigheten då ett friköp enligt tomträttshavaren skapar förutsättningar för att
utveckla fastigheten och verksamheterna som bedrivs vid Gustavsvik. I
oktober 2021 gav regionstyrelseförvaltningen teknikförvaltningen uppdraget att
värdera fastigheten samt ta fram ett köpeavtal för Visby Gustavsvik 1:3.
För fastigheten gäller detaljplan för Visby Gustavsvik 1:3 09-P-76 fastställd
2001-10-24. Planen anger användningen hotell och turistservice, vilket med nu
gällande planbestämmelser motsvaras av ”tillfällig vistelse”. Användningen
enligt detaljplanen överensstämmer både med gällande fördjupade
översiktsplan från 2010 och det under framtagande förslaget till ny
översiktsplan. Fastigheten har en areal om 104 194 kvm och en byggrätt på
18 600 kvm.
För att fastställa köpeskillingen har teknikförvaltningen beställt en
marknadsvärdering av marken. Utgångspunkten för värderingen har varit
gällande detaljplan. Då alla byggnader och anläggningar ägs av
tomträttshavaren är det endast marken som har värderats.
Marknadsvärderingen av Visby Gustavsvik 1:3 ger ett pris på 76 800 000 kr
vilket motsvarar cirka 737 kr/kvm tomtyta eller 4 129 kr/kvm BTA byggrätt.
Eftersom fastigheten är värderad till mer än 10 mnkr ska beslut om försäljning
fattas av regionfullmäktige enligt tekniska nämndens reglemente.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby
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Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/920
Sida 2 (3)

Angränsande till Gustavsvik 1:3 ligger Gustavsvik 1:19 som också ägs av
regionen. Ett område om ca 6 500 kvm av fastigheten är detaljplanelagd för
angöringsområde och parkering för Gustavsviks semesterby. Området används
av tomträttshavaren för detta ändamål men någon ersättning till Region
Gotland betalas inte. Tekniska nämnden anser att vid försäljning av Gustavsvik
1:3 ska köpeavtal mellan Region Gotland och Gotland Hotels & Properties AB
upprättas även för detta område. Området har värderats till 600 000 kr.
Köpekontraktet för Visby Gustavsvik 1:3 har försetts med klausul avseende
tilläggsköpeskilling för det fall köparen genomför förändringar som leder till
ökat markvärde. Köpekontraktet har även en vitesklausul som innebär att om
köparen, utan Region Gotlands skriftliga medgivande, överlåter fastigheten
alternativt medverkar till fastighetsreglering, avstyckning, klyvning gällande
fastigheten så ska köparen betala ett vite.
Bedömning

Region Gotland tillämpar en princip som innebär att förädling av marken ska
ske innan en försäljning genomförs, detta i syfte att undvika att mark med
utvecklingspotential säljs till ett pris understigande det framtida
marknadsvärdet. I vissa fall kan en förädling av marken i form av en
detaljplaneläggning, vara svår att genomföra innan en försäljning genomförs. I
dessa lägen kan tillämpande av en modell där köparen ska erlägga en
tilläggsköpeskilling, om en senare planändring sker som innebär utökning av
byggrätter eller ändrad markanvändning, vara att föredra.
Teknikförvaltningen har framhållit att ett ägande inte är nödvändigt för
utveckling av området då en tomträtt kan belånas. Rådigheten över fastigheten
tappas vid en försäljning då det inte finns några hinder för exempelvis bildande
av bostadsrätter eller avstyckning av fastigheten.
Regionstyrelseförvaltningen gör samma bedömning som tekniska nämnden
vad gäller att fastigheterna kan få friköpas till marknadsvärde av
tomträttsinnehavaren.
Av ovan nämnda anledningar är det viktigt att det i köpekontraktet för Visby
Gustavsvik 1:3 finns klausuler om tilläggsköpeskilling och vite som säkerställer
att intentionen med försäljningen respekteras.
Fastigheterna Visby Gustavsvik 1:3 och Visby Gustavsvik 1:19 har ett bokfört
värde på cirka 100 000 kr. Det ger en reavinst på cirka 77 mnkr som redovisas
vid tillträdet och får en positiv resultatpåverkan. Försäljningslikviden kommer
att förstärka regionens likviditet och underlättar finansiering av kommande
investeringar.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Inte aktuellt.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/920
Sida 3 (3)

2. Ekonomiskt perspektiv

Försäljning till värderat pris ger en försäljningsinkomst på 77,4 mnkr som
stärker regionens likviditet och underlättar finansiering av investeringar.
Försäljningen innebär också en reavinst på ca 77 mnkr som påverkar regionens
resultat positivt i samband med tillträdet. Den årliga intäkten för
tomträttsavgälden på ca 0,7 mnkr kommer att upphöra och påverkar tekniska
nämndens intäkter framöver.
3. Barnperspektiv

Inte aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv

Inte aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Inte aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv

Inte aktuellt
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden TN § 118, 2022-06-22
Tjänsteskrivelse TN 2021/3516, 2022-06-13
Köpekontrakt Visby Gustavsvik 1:3
Köpekontrakt Visby Gustavsvik 1:19, del av
Bilaga 1 Anmälan om förvärv av tomträtt (1)
Bilaga 2 Värdeutlåtande Friköp Gustavsvik 1_3 mfl 220523
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-05

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi, Regional Utveckling
Teknikförvaltningen, mark och stadsmiljö

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-06-22

TN § 118

Sida 1 (3)

Friköp av tomträtt i Visby

Ärendenummer: TN 2021/3516
Paragraf föregående instans: TN AU § 85
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå att Regionstyrelsen föreslår
Regionfullmäktige att Gotland Visby Gustavsvik 1:3 och del av Gotland Visby
Gustavsvik 1:19 säljs till värderat pris.
Sammanfattning

Fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 är sedan 2000-01-01 upplåten med tomträtt
för semesterby till GotlandsResor AB (efter namnbyte Gotland Hotels &
Properties AB). Nuvarande tomträttsavgäld är efter dom i mark- och
miljödomstolen på 700 000 kronor/år och gäller t.o.m. 2029-12-31.
För fastigheten gäller detaljplan för Visby Gustavsvik 1:3 09-P-76 fastställd
2001-10-24. Planen anger användningen hotell och turistservice, vilket med nu
gällande planbestämmelser motsvaras av ”tillfällig vistelse”. Användningen
enligt detaljplanen överensstämmer både med gällande fördjupade
översiktsplan från 2010 och det under framtagande förslaget till ny
översiktsplan. Fastigheten har en areal om 104 194 kvm och en byggrätt på
18 600 kvm.
Tomträttshavaren inkom hösten 2021 med en anmälan om att friköpa
fastigheten då ett friköp enligt tomträttshavaren skapar förutsättningar för att
utveckla fastigheten och verksamheterna som bedrivs vid Gustavsvik (Bilaga
1). I oktober 2021 gav regionstyrelseförvaltningen teknikförvaltningen
uppdraget att värdera fastigheten samt ta fram ett köpeavtal för Visby
Gustavsvik 1:3.
För att fastställa köpeskillingen har förvaltningen beställt en
marknadsvärdering av marken vilket bedöms till 76 800 000 kronor vilket
motsvarar ca 737 kr/kvm tomtyta eller 4 129 kr/kvm BTA byggrätt (se Bilaga
2). Utgångspunkten för värderingarna har varit gällande detaljplan. Då alla
byggnader och anläggningar ägs av tomträttshavaren är det endast marken som
har värderats.
Eftersom fastigheten är värderad till mer än 10 miljoner kronor ska enligt
Region Gotlands riktlinjer beslut om försäljning slutligt tas i regionfullmäktige.
Angränsande till Gustavsvik 1:3 ligger Gustavsvik 1:19 vilken också ägs av
regionen. Ett område om ca 6 500 kvm av fastigheten är detaljplanelagd för
angöringsområde och parkering för Gustavsviks semesterby. Området används
av tomträttshavaren för detta ändamål men någon ersättning till Region
Gotland betalas inte. Förvaltningen anser att vid försäljning av Gustavsvik 1:3
ska köpeavtal mellan regionen och Gotland Hotels & Properties AB upprättas
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även för detta område. Området har värderats till 600 000 kronor (se Bilaga
2).
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tekniska nämnden kan besluta att föreslå att
Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige att Gotland Visby Gustavsvik 1:3
och del av Gotland Visby Gustavsvik 1:19 säljs till värderat pris.
Tomträtten Gustavsvik 1:3 är upplåten för semesterby i enlighet med detaljoch översiktsplan. Teknikförvaltningen vill påpeka att ett ägande inte är
nödvändigt för utveckling av området då en tomträtt kan belånas. Vid en
försäljning så styr regionen fortsatt användning genom lagstadgat
planmonopol.
Rådigheten över fastigheten tappas vid försäljning då det inte finns några
hinder för exempelvis bildande av bostadsrätter eller avstyckning av
fastigheten. I linje med ett snarlikt friköp 2018 av tomträtten Visby
Norderstrand 1:21 (RS 2017/225) föreslår därför teknikförvaltningen att
köpeavtalet för Gustavsvik 1:3 förses med en klausul om tilläggsköpeskilling i
det fall köparen initierar en detaljplaneändring som leder till ett ökat
markvärde. Vid framtagande av köpeavtal ska även undersökas om
möjligheterna med en vitesbestämmelse i det fall fastigheten styckas av och om
bostadsrätter bildas.
Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser.
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser.
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Visby Gustavsvik 1:3
är 700 000 kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt
förlorar teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa
avgäldsperiod börjar 2030-01-01 och löper t.o.m. 2039-12-31. Vad markvärdet
är vid nästa reglering går det inte att sia om men med utgångspunkt från den
gjorda värderingen av fastigheten, utvecklingen på fastighetsmarknaden de
senaste 10 åren och med dagens avgäldsränta (3,00%) torde det innebära en
avsevärd höjning av den årliga avgälden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av regiondirektör Peter Lindvall och markingenjör Per
Seigerlund.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden
utan eget yttrande, enligt ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkande.
Beslutsunderlag

Bilaga 1
Bilaga 2
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TKF Tjänsteskrivelse 2022-06-13
Presentation på sammanträde
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 3 (3)

Region Gotland
Regionstyrelsen
621 81 Visby
Till Regionstyrelsen
Ärende, anmälan om förvärv av tomträtt Visby Gustavsvik 1:3
Gotlandsresor tecknade 2000-01-01 tomträttsavtal med Gotlands kommun för fastigheten Visby
Gustavsvik 1:3. Gotlandsresor har sedan begynnelsen, via arrende, drivit semesterbyn vid Gustavsvik
och samma år som vi ingick tomträttsavtal förvärvade vi även byggnaderna på fastigheten.
Befintliga byggnader och markområden har genom åren omsorgsfullt förvaltats, renoverats och
kompletterats med 32 nya lägenheter för korttidsboende och 64 Bed & Breakfastrum. Flera
undermåliga byggnader har helt rivits. Idag är Gustavsvik öppet april – september och bidrar med
sina 510 bäddar till över 45 000 gästnätter.
För att ta anläggningen in i en alltmer skiftande framtid krävs hållbara lösningar för såväl
klimatanpassning som restrender. Det kommer ställas nya krav på både konsumenter, tillgänglighet
och tjänster. Av dessa skäl, för att kunna satsa i ett ekonomisk, socialt och ekologiskt perspektiv, vill
vi omvandla tomträtten och förvärva fastigheten för att realisera en smart, hållbar
åretruntanläggning inom ramen för gällande detaljplan. Ett fortsatt tomträttsavtal är inte långsiktigt
hållbart i någon av de tre bevekelsegrunderna.
Gotland – tillgängligt för alla
Årligen besöks Gustavsviks semesterby av skolklasser, buss, -företags, -och idrotts grupper,
barnfamiljer och par. Dessa gäster är viktiga för Gotland, därför behöver vi i framtiden erbjuda en
modern och attraktiv åretruntanläggning.
Utifrån ett gotländskt besöksnäringsperspektiv, inte minst i Visby, har det under senare år gjorts (och
görs) satsningar på boenden av exklusivare karaktär. Det behövs också, men om Gotland även i
framtiden ska vara ett resmål tillgängligt för flera olika målgrupper behöver vi även satsa på andra
typer av boenden och prisvärda alternativ. Här vill Gotlandsresor, inom ramen för detaljplanen,
tillgängliggöra en rekreationsmiljö som tilltalar flera målgrupper, över flera årstider.
Vi brinner för att utveckla Gustavsvik, men står vid ett vägskäl
Området vid Gustavsvik har sedan urminnes tider använts för rekreation och vila, både för
gotlänningar och för hitresta besökare. Det är utifrån anläggningens naturliga förutsättningar,
kulturarv och autenticitet som vi vill förädla och utveckla Gustavsvik.
Stora delar av anläggningen är i behov av renovering. För att kunna möta dagens och morgondagens
förväntningar och behov behöver vi försäkra oss om och se till att Gotland, även i framtiden, är
tillgängligt under alla årstider för flera målgrupper, inklusive gotlänningarna själva. Långsiktig lösning
som samtidigt bevarar områdets profil.
För att skapa framtidens anläggning på hållbara grunder vill vi med befintlig detaljplan som underlag
genomföra ett omfattande renoveringsarbete på befintliga byggnader samt uppföra ett antal nya
som medverkar till att möjliggöra sysselsättning året runt samt expandera med fler
utomhusaktiviteter med hälsoinriktning.

Området ska knytas ihop av centrala enheter med logi, reception, restaurang, poolområde,
utrymmen för spa och behandlingar.
Genom att uppföra öppna aktivitetsområden som exempelvis träningshall, tennis och ute gym,
förstärker och tillgängliggör vi platsens kulturarv som traditionell rekreationsmiljö.
Från halvårsöppet till året-runt öppet och nya jobb
Vid förvärv av marken får Gotlandsresor möjlighet att långsiktigt investera i och utveckla området
inom ramen för befintlig detaljplan. Det ger oss möjlighet att skapa en hållbar anläggning både sett
ur ett ekonomiskt, socialt- och miljömässigt perspektiv och därmed kunna hålla anläggningen öppen
året runt.
Inledningsvis skapas 15-20 nya arbetstillfällen året runt, troligtvis ännu fler på sikt. Anläggningens
destinationskaraktär kommer även stärka Gotlands attraktionskraft och besöksnäringen på ett
hållbart sätt med längre säsongsaxel; vår, höst och vinter.
Ett utköp av tomträtten skapar förutsättningar för att utveckla fastigheten och verksamheterna som
bedrivs vid Gustavsvik. Ett avslag innebär att planerna skrinläggs och utveckling omöjliggörs.
Tomträtt som konstruktion kan för vissa projekt skapa förutsättningar för fastighetsutveckling men
för den typ av verksamhet vi bedriver på Gustavsvik och med de målgrupper vi riktar oss till är det
inte en möjlig väg framåt. Gotland behöver alternativ till lyxiga resorts med hög tillgänglighet för
allmänheten där öns attraktionskraft som plats att leva och bo fortsätter att utvecklas. Ett avslag
innebär det motsatta.
Stärkta av de ambitioner och riktlinjer som finns antagna av Region Gotland (ex. ”Försäljning och köp
av fastigheter, tomträtt och arrende (daterad 2019-12-30)”, i Regional utvecklingsstrategi (RUS) ”Vårt
Gotland 2040” samt i Gotlands besöksnäringsstrategi), är det vår förhoppning att Region Gotland
beslutar om att försälja fastigheten vid Gustavsvik till Gotlandsresor där vi fortsättningsvis kommer
att förvalta området som ett besöksmål både för gotlänningar och hitresta besökare.

Visby den 2021-09-23

Carina Hammander
Verkställande direktör
Gotlandsresor AB
Färjeleden 3
621 58 Visby
E-post: carina.hammander@gotlandsresor.se
Telefon: 0705-373815

Bilaga.
Vision Visby Gustavsvik
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1. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekten
Värderingsobjekten utgörs av dels marken till tomträtten Visby Gustavsvik 1:3 dels fastigheten Visby Gustavsvik 1:19, del av.

Uppdragsgivare
Region Gotland genom Per Seigerlund.

Syfte
Värderingen syftar dels (scenario 1) till att bedöma markvärdet vid friköp av marken, d v s marknadsvärdet
av fastigheterna såsom obebyggd i ett avröjt skick och i övrigt med de förutsättningar som föreligger i befintlig
detaljplan och tomträttskontrakt. Värdeutlåtanden ska ses som en grund för förhandling inför ett eventuellt
friköp av marken. Ett marknadsvärde kan endast bedömas.
Med marknadsvärde menas det mest sannolika priset på en fri och öppen marknad under normala försäljningsbetingelser, t.ex. att både säljare och köpare är intresserade av att en försäljning kommer till stånd. Vid
all fastighetsvärdering bör man ställa sig frågan vem som är sannolik köpare av objektet. I detta fall bedöms
det enbart finnas en tagare och det är nuvarande tomträttsinnehavaren. Denne kan då ta till sig det fulla
marknadsvärdet samma dag som lagfart beviljas och teoretiskt sälja den då färdiga tomten ut på marknaden.
Som ett deluppdrag (scenario 2) ingår även att bedöma friköpspriset om även ett markområde av Gustavsvik
1:19 skulle ingå i det i scenario 1 bedömda friköpspriset.
Ett värdeutlåtande (uppdatering) upprättades med datum 2022-03-25. Den nu föreliggande uppdateringen
innehåller ytterligare en byggrätt i områdets södra del om 1 400 kvm byggnadsarea. Allt annat lika.

Tomträttsinnehavare
Tomträttsinnehavare till tomträtten Visby Gustavsvik 1:3 är Gotlands Resor AB. Tomträtten är upplåten sedan
2000-01-01.

Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.
De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.
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Särskilda förutsättningar
Som utgångspunkt för bedömt friköpspris förutsätts den byggrätt som idag finns på marken. Bedömningen
av friköpspriset tar således inte hänsyn till eventuella möjligheter att förädla fastigheterna t.ex. genom utökad
eller ändrad byggrätt.
Vidare förutsätts att framtaget friköpspris är högre eller likvärdigt med fastighetsägarens (Region Gotland)
egna avkastningsvärde. Kommunens egna avkastningsvärde kan överstiga friköpspriset i de fall där fastigheterna är belägna i utvecklingsområden där det finns ett stort värde för kommunen att behålla fastigheten
för att underlätta ett framtida plangenomförande eller om det finns förväntningar om en värdeökning till följd
av att kommunen planerar stora infrastrukturella investeringar i området.
Utöver ovan nämnda särskilda förutsättningar gäller de särskilda förutsättningar specifika för en friköpssituation som redovisas i avsnitt 4.
I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).
I värdebedömningen beaktas inte eventuella extraordinära grundläggningskostnader

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är mars 2022.

2. Underlag
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2021-11-24 av Olle Wiklund, Svefa AB.
Följande uppgifter och källor har använts:







Fastighets-, taxeringsregistret
Kommunfakta (SCB)
Planhandlingar
Tomträttsavtal
Ortsprismaterial
Muntliga och skriftliga uppgifter från uppdragsgivaren

Utöver ovan har Svefas ortsprissystem (Real Estate) och ortsprisdatabas för byggrätter (LOP) studerats.
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3. Objektsbeskrivning
Området
Värderingsobjekten är belägna ca 5 km norr om Visbys centrala delar. Omgivningen består av skogsmark
och kustmiljö.

Fastigheterna Visby Gustavsvik 1:3 och Gustavsvik 1:19, del av
Fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 omfattar 104 194 kvm (ca 10,4 ha). Fastigheten är taxerad som småhusenhet, grupphusområde enligt (typkod 230) samt hyreshusenhet, bostäder och lokaler (typkod 321). Värderingsobjektet utgörs i dagsläget av en semesterby. Fastigheten Visby Gustavsvik 1:19, del av omfattar 9 598
kvm och är taxerad som industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498). Värderingsobjektet utgörs i dagsläget
bland annat av en parkeringsplats som tjänar semesterbyn. Lagfaren ägare till båda objekten är Region Gotland.
Värdeutlåtandet utgår från två olika scenarion. Det ena scenariot innebär ett friköp av enbart fastigheten
Visby Gustavsvik 1:3 och det andra scenariot innebär att del av Visby Gustavsvik 1:19 (parkeringsplatsen,
av Svefa bedömt till ca 7 672 kvm TA) fastighetsregleras till Visby Gustavsvik 1:3 och ingår i friköpet.

Fastigheterna Gustavsvik 1:3 och Gustavsvik 1:19 del av
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Rättsliga förhållanden
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat:








Lagfaren ägare
Tomträttsinnehavare samt tomträttsavgäld
Adressuppgifter
Planförhållanden
Servitut med mera
Inteckningar
Taxeringsuppgifter

Planförhållande
Värderingsobjektet Visby Gustavsvik 1:3 omfattas av detaljplanen kallad ”Visby Gustavsvik 1:3”, laga kraftvunnen den 24 oktober 2001. Genomförandetiden har utgått. För berört område medger planen hotell och
turistverksamhet med en största byggnadsarea för området om 8 600 kvm samt ett småhusområde med en
största byggnadsarea om 1 400 kvm byggnadsarea. Värderingsobjektet Visby Gustavsvik 1:19 omfattas av
detaljplanen kallad ”Visby Gustavsvik 1:19, Noderstrand 1:2 m fl.”, lagakraftvunnen 20 september 2004. Genomförandetiden har gått ut. För berört område medger planen angöring och parkeringsplats för Gustavsviks
semesterby. Svefa bedömer värderingsobjektets maximala byggrätt enligt detaljplanen till 18 600 kvm och
därmed bedöms exploateringstalet uppgå till ca 18 %.

Del av gällande detaljplaner för värderingsobjekten.

Taxering
Värderingsobjektet Visby Gustavsvik 1:3 har vid den senaste fastighetstaxeringen AFT19 åsatts typkod 230
(småhusenhet -grupphusområde) samt typkod 321 (hyreshusenhet- bostäder och lokaler). Följande taxeringsvärden föreligger (taxeringsår 2019):
Taxeringsvärden (kr)
Markvärde
Byggnadsvärde
Totalt
Varav bostad
Varav lokaler
Totalt
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Värderingsobjektet Visby Gustavsvik 1:19 har vid den senaste fastighetstaxeringen AFT19 åsatts typkod
498 (industrienhet, gatu-/parkmark) och är inte taxerad.

Tomträtt
Allmänt
Regler kring tomträtter finns i jordabalkens 13 kap och inrättades ursprungligen år 1907. Enligt jordabalken
kan nyttjanderätt i fastighet för visst ändamål upplåtas under obestämd tid mot årlig avgäld i pengar. Tomträtt
får upplåtas i fastighet som tillhör staten eller kommun, eller eljest är i allmän ägo. Tomträtt kan inte upplåtas
i del av fastighet, eller i flera fastigheter gemensamt. Enligt nuvarande regler kan man hävda att tomrättsupplåtelsen i princip är evig.
När tomträttsavgäld skall fastställas säger jordabalkens 13 kapitel att ”rätten på grundval av det värde marken äger vid tiden för omprövningen bestämma avgälden för den kommande perioden. Vid bedömande av
markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmaste föreskrifterna som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse”. Markvärdet ska i princip antas motsvara ett tänkt
saluvärde på marken i avröjt skick vid omprövningstillfället.
En tomträttsavgäld fastställs sedan genom att avgäldsunderlaget (markens värde) multipliceras med en
avgäldsränta.

Avgäldsränta
Avgäldsräntan vid reglering och 10-årig period är numera 3,0 %, inkl. triangeleffekt, enligt Mark- och miljööverdomstolens dom angående Spektern 13 (mål nr F9187-16). Domen vann laga kraft under 2018, då HD
beslutade att inte meddela Stockholm stad prövningstillstånd.

Tillåten användning enligt tomträttsavtalet
Enligt gällande tomträttsavtal tillåts hotell och turistverksamhet inom de ramar som detaljplanen medger.

Nuvarande avgäld
Den årliga avgälden uppgår för närvarande till 700 000 kr per år. Avgälden fastställdes 2019-11-05 och till
2029-12-31.
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3 Marknadsförutsättningar
Allmänt
Under 2021 har noterats en tydlig återhämning i svensk ekonomi, understödd av finans-/penningpolitiska
stimulanser och utfasning av corona-restriktioner. BNP-tillväxten för 2021 väntas uppgå till +5,2% (-2,9% för
2020), men sannolikt noteras en tydlig avmattning under 2022. Den ryska invasionen av Ukraina har medfört
stor geopolitisk osäkerhet som kan få långtgående konsekvenser, i Sverige och internationellt. Vidare kvarstår viss osäkerhet kring corona-pandemin, med risk för ökad smittspridning och återinförda restriktioner.
Inflationen har ökat under 2021 (dec-KPI visar på en uppgång om ca 3,9% sett till de senaste 12 månaderna,
i huvudsak p.g.a. kraftigt stigande el-priser). Under 2022 väntas tillväxten gå in i en lugnare fas, och även om
inflationen väntas vara relativt hög har Riksbanken ansett det motiverat med en fortsatt expansiv penningpolitik för att den underliggande, långsiktiga inflationen ska stabiliseras kring målet om 2,0%. Reporäntan ligger
därmed kvar på 0% (feb-22), men Riksbankens innehav av värdepapper kommer gradvis att fasas ut. Riksbanken anger att det inte är aktuellt med någon höjning förrän den senare delen av 2024, men flera av
marknadens aktörer gör bedömningen att reporäntan höjs redan under 2022/2023 (med en reporänta om
1,5% under 2024).
Sverige står inför stora demografiska utmaningar, även om den höga befolkningstillväxten avtagit. En utmaning är den åldrande befolkningen (antalet 80+ väntas öka med ca 50% till 2030) och den höga försörjningskvoten (=andelen personer i ”icke-arbetsför” ålder). Stora krav ställs på utbyggnad av vård/skola/ omsorg. De
offentliga finanserna är fortfarande starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det sannolikt krävas en åtstramning av de offentliga utgifterna och finanspolitiken framöver.
Arbetslösheten för 2022 och 2023 väntas uppgå till 7,1% respektive 6,8% (motsvarande 362 000 respektive
350 000 personer). I takt med att corona-restriktionerna lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat, och antalet
arbetslösa är nu nere på motsvarande nivå som innan coronapandemin. Återhämtningen är emellertid osäker, och arbetsmarknaden (och svensk ekonomi i stort) är känslig för negativa signaler.
Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Automatisering/digitalisering
väntas medföra en minskning med motsvarande drygt 1 000 000 arbetstillfällen fram till 2030. Samtidigt medför strukturomvandlingen – i kombination med den demografiska utvecklingen och utvecklingen av samhället
i stort – att 1 300 000 arbetstillfällen tillskapas.
Inom flera yrken är det brist på utbildad/kompetent arbetskraft, vilket riskerar att hålla tillbaka den positiva
utvecklingen. Inom vård/skola/omsorg ökar behovet av arbetskraft p.g.a. den demografiska utvecklingen,
samtidigt som tillgången till utbildad arbetskraft är begränsad.
Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, en trend som ökat under coronapandemin (antalet arbetslösa >24
månader närmar sig nu 100 000 personer). För att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt är det av stor
vikt med ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt utbildning (tillgång till utbildad arbetskraft är
en av de stora utmaningarna och den viktigaste faktorn till en varaktig etablering på arbetsmarknaden, särskilt
med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet).
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Kommunfakta - Gotland
Befolkning
Befolkningen i Gotland uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 60 124 invånare, en ökning med 0,7% sedan
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen
nedan.
Gotland
Befolkning kommunen
Befolkning 20-64 år
Tillväxt kommunen
Tillväxt 20-64 år
Tillväxt Sverige

2011
57 308
32 549
0,1%
-0,3%
0,7%

2012
57 241
32 367
-0,1%
-0,6%
0,8%

2013
57 161
32 129
-0,1%
-0,7%
0,9%

2014
57 255
31 995
0,2%
-0,4%
1,1%

2015
57 391
31 771
0,2%
-0,7%
1,1%

2016
58 003
31 893
1,1%
0,4%
1,5%

2017
58 595
31 950
1,0%
0,2%
1,3%

2018
59 249
31 960
1,1%
0,0%
1,1%

2019
59 686
32 069
0,7%
0,3%
1,0%

2020
60 124
32 095
0,7%
0,1%
0,5%

Flyttnettot under 2020 var +604 invånare inom kommunen. Vidare bedöms folkmängden i kommunen öka
framgent och beräknas uppgå till ca 64 833 invånare till och med 2030.
Källa: SCB
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I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är över 50 år är högre än
riket i övrigt.
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Medelinkomsten i Gotland är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskategorier.
Ålder
20-24 år
25-29 år
30-44 år
45-64 år
65+ år
Totalt 20+ år

Kommunen [tkr]
158,5
230,5
310,2
342,5
239,4
282,0

Länet [tkr]
158,5
230,5
310,2
342,5
239,4
282,0

Riket [tkr]
161,0
254,7
351,2
407,7
261,0
322,7

Källa: SCB

Arbetslöshet
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Gotland till 6,7 % vilket kan jämföras
med Gotlands län som har en arbetslöshet om 6,7 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 8,5 %.
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Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av
befolkningen
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2019

2020

2019

Samtliga 16-64 år
Gotland

Gotlands län

2020
Ungdomar 18-24 år

Sverige

Källa: Arbetsförmedlingen

Näringsliv
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på vård och omsorg.

Andel anställda per näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och utvinning
Energiförsörjning,…
Byggverksamhet
Handel
Transport och magasinering
Hotell- och…
Information och kommunikation
Finans- försäkringsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Offentlig förvaltning och försvar
Utbildning
Vård och omsorg, sociala…
Kulturella och personliga…
Okänd verksamhet
0%
Gotland

5%

10%

15%

20%

Sverige

Källa: SCB

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Gotland
på plats 236 i rankingen för 2021.
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4. Värdering
Värderingsmetodik
Marknadsvärdet för värderingsobjektet bedöms uteslutande genom ortsprismetoden. Dvs. en studie av vilka
priser som tidigare betalts för mark med liknande förutsättningar avseende läge och bebyggelse. För- och
nackdelar med jämförelseobjekten i förhållande till värderingsobjektet beaktas och bedöms. Vidare beaktas
tidsaspekter. d.v.s. den allmänna prisutvecklingen på orten, som kan ha ägt rum sedan jämförelseobjekten
sålts. Köp som inte bedöms som marknadsmässiga gallras bort. Exempel på sådana köp kan vara köp med
uppenbar intressegemenskap mellan köpare och säljare, såsom t.ex. försäljningar inom koncernbolag. Vidare kan köp med uppenbart avvikande köpeskillingar i vissa fall gallras bort.

Särskilda förutsättningar för bedömning av markvärdet vid en friköpssituation
Allmänt
Markvärdet till grund för friköpspriset bör, som beskrivits i avsnitt 2, bestämmas utifrån det värde marken har
i avröjt skick.
Avgäldsunderlaget bestäms bl. a. med ledning av köp och markanvisningar av jämförbar mark för semester/stugby. Vid värdering av markvärdet för såväl reglering som för friköp bör beräkningen ske med utgångspunkt att fastigheten bebyggs med den maximala byggrätt som är tillåten enligt tomträttsavtalet och/eller
detaljplan.
Vidare bör värdet utgå från det ändamål som i enlighet med gällande detaljplan genererar högsta markvärdet.

Friköpspris kontra marknadspris
Utgångspunkt vid bestämmande av friköpspriset för mark som är upplåten med tomträtt bör vara den avkastning som markägare (Region Gotland) får i form av tomträttsavgälder vid en fortsatt tomträttsupplåtelse. Friköpspriset bör därmed lägst motsvara nuvärdet av alla framtida tomträttsavgälder.
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Ortsprisundersökning – mark för semesterby/camping
En sökning av försäljningar av mark för semesterby/camping har utförts. Efter gallring med hänsyn till ovan
återstår endast enstaka försäljningar:
I mars 2020 sålde region Gotland campinganläggningen Snäck till Korpklinten AB. Försäljningen avsåg markområdet inom Gotland Visby Snäckgärdet 1:28. Köpeavtalet gällde först fastigheten Snäckgärdet 1:28 men
har efter avtalets undertecknande styckats av till Snäckgärdet 1:70, 1:71, 1:72, 1:73, 1:74, 1:75 och 1:76 och
har en total area om 90 000 kvm. I köpet delades respektive område upp i flera delområden som prissattes
var för sig. Området ”Camping” prissattes till 25 550 000 kronor. Området ”Hotell” prissattes till 4 000 000
kronor. Området ”Vandrarhem” prissattes till 3 000 000 kronor. Därefter prissattes fyra delområde (etage 1–
4) till 4 000 000 kr/st. Den totala köpeskillingen för markområdet uppgick därför till 48 550 000 kronor vilket
motsvarar ca 538 kr/kvm TA. Hela området berörs av detaljplanen för Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl. som
tillåter användning för friluftsområde samt handel och service för camping- och badplatsgästers behov. Mer
i detalj utgör det s.k. ”Campingområdet” 46 900 kvm vilket gör att analysvärdet för området blir ca 544 kr/kvm
TA. Vidare blir analysvärdet ca 727 kr/kvm TA för ”Hotellområdet”, 508 kr/kvm TA för ”Vandrarhemsområdet”
och ca 500 kr/kvm TA för områdena etage 1–4. Svefa har bedömt en möjlig byggrätt inom vandrarhemsområde till ca 2 000 kvm BTA. Detta resulterar till ett exploateringstal om ca 34 %. Analysvärdet för vandrarhemsområdet motsvarar därmed ca 1 500 kr/kvm BTA.

I oktober 2017 sålde Region Gotland den tidigare tomträtten Visby Norderstrand 1:21 till bostadsrättsföreningen Resort Visby. Området utgörs av 57 semesterstugor med tillhörande grönytor samt en servicebyggnad. Markområdet uppgår till 33 189 kvm och Svefa bedömer att exploateringsgraden uppgår till ca 21 %.
Byggrätten bedöms därmed uppgå till ca 7 100 kvm. Köpeskillingen uppgick till 28 000 000 kr vilket motsvarar
ett analysvärde om ca 3 943 kr/kvm BTA och 843 kr/kvm TA.
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I oktober 2021 såldes mark invid Nisseviken på Gotland innehållandes dels mindre semesterstugor samt
mark där man enligt detaljplan kan uppföra ett mindre campingområde. Berörd fastighet är När Drakarve
1:129. Marken om totalt 24 700 kvm såldes till ett pris om 2 500 000 kr vilket motsvarar ett pris om ca 101
kr/kvm TA. Exploateringstalet för berört område bedöms till ca 3 % vilket medför en totalt byggrätt om ca 740
kvm och därmed ett byggrättsvärde om ca 3 400 kr/kvm BTA.

Den 21 december 2020 har mark med förväntningar om bebyggelse av semesterbyar sålts i Löttorp på norra
Öland. Fastigheterna Södra Munketorp 1:7 och Södra Munketorp 1:32 såldes till en total köpeskilling om
11 750 000 kr. Så köpet avser enbart mark, men inklusive en del enklare anläggningar som tex en reception/restaurang och några dusch- och toalettbyggnader. Den totalt ytan uppgår till ca 128 300 kvm. Vilket
motsvarar ett pris om 92 kr/kvm TA. Ett analysvärde av enbart marken bedömer Svefa till ca 77 kr/kvm TA.
Exploateringstalet för berört område bedöms till ca 2% vilket medför en totalt byggrätt om ca 2 570 kvm och
därmed ett byggrättsvärde om ca 4 572 kr/kvm BTA.

Orange markering utgör Södra Munketorp 1:7 och Grön markering avser Södra Munketorp 1:32

I mars 2019 skedde ett friköp av tomträtt för mark med campingändamål i Åminne på Gotland. Fastigheten
Gothem Kyrkebinge 1:55 såldes (endast marken då de som driver campingen redan äger byggnaderna)
såldes för en köpeskilling om 8 000 000 kronor vilket motsvarar 42 kr/kvm TA. Vid köptillfället uppgick markarealen till ca 19 ha. Sedan tidigare fanns option om friköp av tomträtt. Byggrätten inom fastigheten bedöms
uppgå till ca 4 100 kvm vilket motsvarar ca 2 % i exploateringsgrad vilket medför en totalt byggrätt om ca 3
800 kvm och därmed ett byggrättsvärde om ca 2 100 kr/kvm BTA.
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2016 såldes arrendetomten Laholm Åmot 2:4, där bland annat Marias camping ligger för en köpeskilling om
3 647 000 kronor vilket motsvarar 10 kr/kvm TA. Dock ingick även en stor del strandmark samt mark för annat
ändamål varför detta köp är behäftat med stor osäkerhet. Svefa bedömer campingområdet till ca 5,5 ha vilket
motsvarar ett analysvärde om ca 66,3 kr/kvm TA för campingområdet. Exploateringstalet för berört område
bedöms till ca 2% vilket medför en totalt byggrätt om ca 1 100 kvm och därmed ett byggrättsvärde om ca
3 300 kr/kvm BTA.
Falkenberg Skrea 5:91 som omfattar 86 928 kvadratmeter för campingändamål. Överlåtelsen skedde 2012
och avsåg friköp av mark och såldes av kommunen till campingbolag. Köpeskillingen var 5 770 000 kronor
vilket motsvarar ca 66 kr/kvm TA. Exploateringstalet för berört område bedöms till ca 3% vilket medför en
totalt byggrätt om ca 2 608 kvm och därmed ett byggrättsvärde om ca 2 200 kr/kvm BTA.

Sammanfattning
Nedan följer en sammanställning av ovan redovisade ortspris. Köpen har räknats upp med en antagen prisutveckling om 5 procent per år.
Kommun
Gotland
Borgholm
Gotland
Gotland
Gotland
Laholm
Falkenberg
Medel ovägt

Fastighet
Näs Drakarve 1:129
Södra Munketorp 1:7, Södra Munketorp 1:32
Snäckgärdet 1:76 (Vandrarhemsområdet)
Gothem Kyrkebinge 1:55
Norderstrand 1:21
Åmot 2:4
Skrea 5:91

Köpedatum
2021-10-01
2020-12-21
2020-03-01
2019-03-01
2017-10-01
2016-01-01
2012-01-01

Pris Tkr
Tomtyta Kr/kvm BTA Uppr. till 2022
2 500 000 24 700
3 378
3 378
11 750 000 128 300
4 572
5 041
3 000 000
5 900
1 500
1 654
8 000 000 190 000
2 105
2 321
28 000 000 33 189
3 944
5 033
3 647 000 55 000
3 315
4 443
5 770 000 86 900
2 212
3 604
8 952 429

74 856

3 004

3 639

Överlåtelserna bedöms indikera en relativt låg prisnivå för mark avsett för semesterby och campingändamål.
Sammantaget varierar priserna för jämförelseobjekten (uppräknat till värdetidpunkten) mellan ca 1 650 –
5 000 kr/kvm BTA.
Utifrån inhämtat ortsprismaterial är det generellt svårt att dra några långtgående slutsatser om marknadsvärdet av mark för detta ändamål. Marknadsvärde är beroende av belägenhet, beskaffenhet och övriga värdepåverkande faktorer. Den värdefaktor som är ojämförligt mest avgörande är läge, typ och planförhållande. I
andra hand är skillnader i byggrätt, areal, avkastningsförmåga och övriga villkor värdepåverkande. Över tid
verkar priserna för denna typ av överlåtelser ligga relativt stilla inom intervallet ovan.
I takt med att det inhemska resandet ökat i Sverige (mycket till följd av restriktionerna som coronapandemin
medfört) bedömer Svefa att mark för semesterbyar och camping haft en positiv värdeutveckling under de
senaste två åren. Jämförelsenoteringar uppgjorda innan dess har därför gjorts upp i ett annat prisläge.
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Stor vikt vid marknadsvärdebedömningen har gjorts vid köpet av Visby Norderstrand 1:21 och köpet på Öland
(Södra Munketorp 1:7, Södra Munketorp 1:32). Båda objekten har jämförbara lägen (Södra Munketorp 1:7
bedöms ha något sämre läge) och utgörs av liknande ändamål som värderingsobjektet. Dvs. både mark för
semesterby och campingändamål. Jämförelseobjekt med endast camping bedöms generellt sätt generera
lägre hyresnivåer och således lägre markvärden. Dock bör hänsyn tas till att enklare del anläggningar ingått
i båda köpen och därmed bedöms analysvärdet för marken (uppräknat till värdetidpunkten) till ca 4 500 –
4 750 kr/kvm BTA.
I värdebedömningen sätt vid lägre vikt av Snäckgärdet 1:76 vid slutbedömningen med tanke på att det var
flera delar som ingick i köpet.
Med tanke på värderingsobjektets närhet till Visby och dess direkta havsnära läge bedöms objektet som mer
attraktivt i jämförelse med ortspriserna. Jämförelseobjektet i Norderstrand 1:21 bedöms dock lägesmässigt
jämförbart. Värderingsobjektets bedöms ha en exploaterad i linje med de ovan nämnda jämförelseobjekten.
Svefas kännedom om en allmänt större efterfrågan på likande fastigheter till följd av det ökande inhemska
resandet motiverar ett värde i den övre delen av det ovan redovisade intervallet.
Utifrån ovanstående bedöms byggrättsvärdet avseende semesterby/ camping vid värdetidpunkten uppgå till
ca 4 750 kr/kvm BTA.
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5. Beräkning friköpspris
Nuvärde av framtida tomträttsavgälder
De framtida tomträttsavgälderna kan indelas i dels den avgäld som löper under nuvarande avgäldsperiod om
700 000 kr/år som då skulle utgå fram till närmast kommande regleringstidpunkt som infaller den 31 december 2029 och i dels därefter kommande avgälder.
Nuvärdet av de senare bestäms av vilka markvärden och vilka avgäldsräntor som förväntas tillämpas vid
kommande avgäldsregleringar samt av kalkylräntan.
Vad gäller markvärdet baseras beräkningarna på att det är realt oförändrat över tiden.
Beträffande avgäldsräntan räknas med att denna förväntats grundas på en realränta om 2,75 % exklusive
triangeleffekt vid avgäldsregleringen 2029 och vid senare regleringar av avgälden. Inflationen har bedömts
utifrån riksbankens långsiktiga inflationsmål till 2 %. Vid beräkningarna beaktas att tomträttsavgäld normalt
betalas kvartalsvis i förskott.

Nuvarande avgäldsperiod
Den nuvarande årliga avgälden är 700 000 kr. Nuvärdet av de återstående avgälderna fram till 2029-12-31
beräknas till ca 5 191 766 kr.

Kommande avgäldsperioder
Vid bedömning av avgälden för kommande avgäldsperioder måste ett antal antaganden göras enligt ovan.
Avgälden för de kommande avgäldsperioderna grundas på samma bedömning av markvärdet tillika avgäldsunderlaget om 4 750 kr/kvm BTA enligt ovan. Vid en evighetskapitalisering och nuvärdeberäkning av marknadsvärdet för kommande avgäldsperioder erhålls ett nuvärde om ca 71 600 000 kr.

Resultat – Scenario 1
Vid en nuvärdeberäkning av nuvarande tomträttsavgäld under aktuell avgäldsperiod samt en evighetskapitalisering av framtida tomträttsavgälder under kommande avgäldsperioder hamnar markvärdet nuvärdesberäknat vid friköp av marken avrundat på ca 76 800 000 kr motsvarande ca 4 129 kr/kvm BTA.
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Kalkyl, friköpspris
Fastighetsbeteckning: Visby Gustavsvik 1:13 och 1:19

nuvarande avgäldsperiod
nuvarande avgäld kr
BTA
avgäld kr/BTA
avgäldsgrundande markvärde (kr/kvm BTA)
TA
avgäld kr/TA
avgäldsgrundande markvärde (kr/kvm TA)
Nuvarande avgäldsperiod

fr o m
2020-01-01

t o m + 1 dag
2029-12-31
700 000
17 200
40,7
1 357
104 194
7
224

Värdetidpunkt
Återstående tid
antal kvartal
avgäld kr/kvartal
kalkylränta
ränta/kvartal
Nuvärde värdetidpunkt

2022-01-01
8,00
32,0
175 000
2,00%
0,50%
5 191 776

Framtida regleringsperioder
Avgäldsperioder från och med:

2029-12-31

Bedömning av markvärde/avgäldsunderlag
Markvärde kr/kvm BTA
4 750

Avkastningsvärde av framtida avgälder

KVM BTA
18 600

Markvärde totalt
88 350 000

avgäldsränta
real kalkylränta/avkastningskrav på mark
kalkylränta/kvartal
avgäld kr/år
avgäld kr/kvm BTA
Avkastningsvärde
2029-12-31
Nuvärde
2022-01-01

2,75%
2,75%
0,68%
2 429 625
141
88 957 406
71 602 382

Nuvärde 1 återstående avgälder t o m 1:a regl tidp
Nuvärde 2 återst. framtida avgälder fr o m 1 regl tidpunkt

5 191 776
71 602 382
Bedömt friköpsvärde
kr/kvm BTA

76 800 000
4 129

Resultat - Scenario 2
Ovan bedömt friköpspris avser endast friköp av fastigheten Visby Gustavsvik 1:3, nedan kallad huvudfastigheten. Ett marginalvärdesresonemang kan tillämpas vid ett scenario då del av fastigheten Visby Gustavsvik
1:19 (parkeringsplatsen) skulle fastighetsregleras och övergå till huvudfastigheten och därmed ingå i friköpet.
Huvudfastigheten har i dagsläget en informell dispositionsrätt till markområdet då den betjänar huvudfastigheten med parkeringsplatser. Marknadsvärdepåverkan om detta markområde skulle tillföras bedöms därför
som marginell. En tillämpning av genomsnittsvärdeprincipen skulle i detta fall resultera i en nivå om ca 88 350
000 kr (4 750 kr/kvm BTA x 18 600 BTA).
Svefa har bedömt att ytan inom fastigheten Visby Gustavsvik 1:19 som är aktuell för en eventuell reglering
till huvudfastigheten uppgår till ca 7 672 kvm. Ett genomsnittsvärde av huvudfastigheten samt parkeringsplatsen tillsammans blir därmed 88 350 000 / (104 194 + 7 672) = 790 kr/kvm TA.
Marginalvärdespåverkan av denna mark skulle därmed bedömas enligt följande:
Om berört område överförs till huvudfastigheten bedöms marginalvärdespåverkan till ca 10 % av råtomtvärdet vilket skulle motsvara (avrundat) 600 000 kr (790 kr/kvm TA * 7 672 kvm * 0,1).
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Med stöd av ovanstående samt erfarenhet från liknande frågeställningar bedöms därmed marknadsvärdeökningen då berörda delar tillförs Visby Gustavsvik 1:3:
Det nya friköpspriset utifrån detta förhållande skulle därmed bli 77 400 000 kr (76 800 000 + 600 000).
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6. Slutsatser
Resultat
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms friköpspriset av marken till Visby Gustavsvik
1:3 vid värdetidpunkten mars månad 2022 till:

Scenario 1 – Exklusive Visby Gustavsvik 1:19, del av

76 800 000 kronor
Sjuttiosex miljoner åttahundra tusen kronor

Vilket ger följande nyckeltal: 4 129 kr/kvm BTA

Scenario 2 – Inklusive Visby Gustavsvik 1:19, del av

77 400 000 kronor
Sjuttiosju miljoner fyrahundra tusen kronor
Vilket ger följande nyckeltal: 4 161 kr/kvm BTA
För bedömt friköpspris gäller särskilda förutsättningar, avsnitt 1.

Stockholm 2022-05-23

Staffan Bäckman
Civilingenjör, lantmäteri
Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Louise Melander
Masterexamen i fastighetsekonomi
Fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
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FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
2000-02-04

GOTLAND VISBY GUSTAVSVIK 1:3
Nyckel: 090051177
UUID: 909a6a56-ce99-90ec-e040-ed8f66444c3f
Fastigheten är upplåten med tomträtt.
Distrikt: Visby domkyrkodistrikt
Nr: 106068
PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status
Lantmäteriförrättning pågår

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen
2019-12-12 16:12

Datum
2021-07-01

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2021-12-09

Ärende
210177

ADRESS
Adress
Snäckgärdsvägen 50, 50B
621 41 Visby
LÄGE, KARTA
Område
1

N (SWEREF 99 TM)
6395990.9

E (SWEREF 99 TM)
698177.2

AVSKILD MARK
Beteckning
GOTLAND VISBY GUSTAVSVIK 1:19
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning
AREAL
Område
Totalt

Totalareal
104 194 kvm

Därav landareal
104 194 kvm

LAGFART
Ägare
212000-0803
REGION GOTLAND
VISBORGSALLÉN 19
621 81 VISBY
Köp: 1967-12-27 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 84/2695
TOMTRÄTTSUPPLÅTELSE
Upplåtelsedag
2000-01-01
Ändamål
SEMESTERBY
Avgäldsperiod
10 år
Tidigaste uppsägningsdatum
2040-01-01
Anmärkning: NY AVGÄLD 09/6074
Nytt beslut:

Därav vattenareal
0 kvm

Andel
1/1

Inskrivningsdag
1969-01-29

Inskrivningsdag
2001-01-26
Avgäld
700 000 SEK
Perioddatum från
2020-01-01
Efterföljande uppsägningsperiod
20 år

TOMTRÄTTSINNEHAV
Ägare
556141-1009
GotlandsResor AB
FÄRJELEDEN 3
621 58 VISBY
Köp: 2010-12-31
Köpeskilling: 10 000 000 SEK Avser hela fastigheten

Akt
69/151

Akt
01/785

Inskränkningar
Annan rättighet än panträtt eller nyttjanderätt får ej upplåtas

Andel
1/1

Inskrivningsdag
2011-09-12

Akt
11/6333

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.
INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 4
Totalt belopp: 17 000 000 SEK
Nr
Information
1
Datapantbrev
2
Datapantbrev
3
Datapantbrev
4
Datapantbrev
PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Detaljplan: VISBY GUSTAVSVIK 1:3, GOTLANDS KOMMUN

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING GOTLAND VISBY GUSTAVSVIK 1:3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Belopp
2 000 000 SEK
8 560 000 SEK
5 190 000 SEK
1 250 000 SEK

Inskrivningsdag
2001-01-26
2001-12-18
2002-11-28
2003-05-09

Datum
2001-09-26
Laga kraft: 2001-10-24
Genomf. start: 2001-10-25

Akt
01/784
01/8568
02/8075
03/3738

Akt
09-P-76
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Genomf. slut: 2011-10-24
Datum
Akt
1993-04-26
09-B-470
Laga kraft: 1993-12-22
09LST 231-1591-93
Registrerad: 2010-11-08
NVR-ID/ÖVR-ID: 2000462
Senast ajourföring: 2021-11-03
Delområde för andra anm.: UPPHÄVT INOM DETALJPLAN 09-FÅR-1243 1999-12-20,UPPHÄVT INOM DETALJPLANERNA 09-P-27 SAMT 09-P-81 200001-25,UPPHÄVT INOM GUSTAVSVIKS SEMESTERBY ENL BESLUT 2000-09-25,ÄNDRAD 2005-04-07 SE AKT 09-B-267,2008-12-08 UPPHÄVT INOM
NR SAJGS 09-B-1359,2009-04-23 UPPHÄVT INOM NR RYSSNÄS 09-B-1366,2009-12-07 UPPHÄVT INOM NR FURILDEN 09-B-1391 UPPHÄVT INOM
NR MULLVALDS STRANDSKOG 09-B-1442
Delområde för andra anm.: GENERELLT UPPHÄVANDE AV SAMTLIGA DELAR AV GOTLANDSKUSTENS NATURRESERVAT SOM ÄVEN OMFATTAS
AV ANNAT SKYDD 2009-12-15,LST DNR 511-1257-09
Delområde för andra anm.: FASTIGHETSREDOVISNING OFULLSTÄNDIG TILLSVIDARE
Fornlämningar
Datum
Akt
Fornlämning
Registrerad: 2006-09-26
L1976:5614
Fornlämning
Registrerad: 2006-09-26
L1976:5615
Fornlämning
Registrerad: 2006-09-26
L1976:5620
Fornlämning
Registrerad: 2006-09-26
L1976:5612
Fornlämning
Registrerad: 2006-09-26
L1976:5044
Fornlämning
Registrerad: 2006-09-26
L1976:5045
Naturvårdsbestämmelser
Naturreservat: GOTLANDSKUSTEN

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet
SMÅHUSENHET, GRUPPHUSOMRÅDE ENLIGT 12 KAP. 3
§ FTL (230)
105151-6
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.
Taxvärde
49 088 000 SEK
Taxerad ägare
556141-1009
GotlandsResor AB
FÄRJELEDEN 3
621 58 VISBY
Värderingsenhet småhusbyggnad 5643039
Id mark: 81372039
Taxvärde
15 624 000 SEK
Värdeyta
75 kvm
Värdeår
1979
Standardpoäng

Taxeringsår
2021

Taxvärde byggnad
17 312 000 SEK
Andel
1/1

Taxvärde mark
31 776 000 SEK
Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Areal
20240 kvm
Juridisk form
Övriga aktiebolag

Riktvärdeområde
980204
Bostadsyta
75 kvm
Nybyggnadsår
1979
Under byggnad

Justeringsorsak

Antal lika värderingsenheter
24
Till/Ombyggnadsyta

23
Värderingsenhet småhusbyggnad 301522991
Id mark: 301522990
Taxvärde
1 688 000 SEK
Värdeyta
30 kvm
Värdeår
1958
Standardpoäng

Nej

23
Värderingsenhet småhusmark 81372039
Taxvärde
23 104 000 SEK
Areal
100 kvm

Nej

Bebyggelsetyp

Fastighetsrättsliga
förhållanden
Avstyckningsbar

Radhus
Värderingsenhet småhusmark 301522990
Taxvärde
8 672 000 SEK
Areal
60 kvm
Bebyggelsetyp
Friliggande
Taxeringsenhet
HYRESHUSENHET, BOSTÄDER OCH LOKALER (321)
105152-6
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.
Taxvärde
28 441 000 SEK
Taxerad ägare
556141-1009
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING GOTLAND VISBY GUSTAVSVIK 1:3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Riktvärdeområde
980204
Bostadsyta
30 kvm
Nybyggnadsår
1958
Under byggnad

Riktvärdeområde
980204
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten året
om./Kommunalt avlopp

Riktvärdeområde
980204
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten året
om./Kommunalt avlopp
Fastighetsrättsliga
förhållanden
Avstyckningsbar

Biutrymmesyta
Tillbyggnadsår
Fastighetsrättsliga
förhållanden
Avstyckningsbar
Justeringsorsak
Biutrymmesyta
Tillbyggnadsår
Fastighetsrättsliga
förhållanden
Avstyckningsbar

Bebyggelsetyp
Radhus
Värdeordning
Värdefullaste byggnad
Antal lika värderingsenheter
4
Till/Ombyggnadsyta
Bebyggelsetyp
Friliggande
Värdeordning
Värdefullaste byggnad

Justeringsorsak
Avvikande byggrätt
Belägenhet
Strandnära tomt.
Bostadsbyggnaden ligger 76 150 m från strandlinjen.
Antal lika värderingsenheter
24
Justeringsorsak
Belägenhet
Strandnära tomt.
Bostadsbyggnaden ligger 76 150 m från strandlinjen.
Antal lika värderingsenheter
4
Taxeringsår
2019

Taxvärde byggnad
20 658 000 SEK
Andel
1/1

Taxvärde mark
7 783 000 SEK
Ägartyp
Lagfaren ägare /

Areal
83954 kvm
Juridisk form
Övriga aktiebolag
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TAXERINGSINFORMATON
GotlandsResor AB
FÄRJELEDEN 3
621 58 VISBY
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 5644039
Id hyresmark: 5645039
Taxvärde
Riktvärdeområde
1 899 000 SEK
980054
Värdeår
Nybyggnadsår
1958
1958
Lokalyta
Under byggnad
390 kvm
Nej
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 301122498
Id hyresmark: 301122499
Taxvärde
Riktvärdeområde
4 561 000 SEK
980054
Värdeår
Nybyggnadsår
2013
2013
Lokalyta
Under byggnad
440 kvm
Nej
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 301399456
Id hyresmark: 301399457
Taxvärde
Riktvärdeområde
2 198 000 SEK
980054
Värdeår
Nybyggnadsår
1994
1994
Lokalyta
Under byggnad
264 kvm
Nej
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 300034402
Id hyresmark: 300034405
Taxvärde
Riktvärdeområde
12 000 000 SEK
980054
Värdeår
Nybyggnadsår
1993
1993
Bostadsyta
Under byggnad
1372 kvm
Nej
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 5645039
Taxvärde
Riktvärdeområde
1 029 000 SEK
980054
Yta byggrätt
Riktvärde byggrätt
468 kvm
2200 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 301122499
Taxvärde
Riktvärdeområde
2 970 000 SEK
980054
Yta byggrätt
Riktvärde byggrätt
1350 kvm
2200 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 301399457
Taxvärde
Riktvärdeområde
697 000 SEK
980054
Yta byggrätt
Riktvärde byggrätt
317 kvm
2200 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 300034405
Taxvärde
Riktvärdeområde
3 087 000 SEK
980054
Yta byggrätt
Riktvärde byggrätt
1715 kvm
1800 SEK/kvm
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Övriga åtgärder AREALMÄTNING, Littera: B,C
Beslut om fastighetsindelning
Fastighetsreglering
Tekninska åtgärder
Övriga åtgärder AREALUTRÄKNING
TIDIGARE BETECKNING
Beteckning
I-VISBY STG 350

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING GOTLAND VISBY GUSTAVSVIK 1:3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Datum
1910-11-20
1930-10-31
1974-11-12
Datum
1972-05-23

Tomträttsinnehavare

Justeringsorsak
Tillbyggnadsår
Hyra
370 000 SEK/år
Justeringsorsak
Tillbyggnadsår
Hyra
638 000 SEK/år
Justeringsorsak
Tillbyggnadsår
Hyra
356 000 SEK/år
Justeringsorsak
Tillbyggnadsår
Hyra
1 598 000 SEK/år
Justeringsorsak

Justeringsorsak

Justeringsorsak

Justeringsorsak

Akt
0980K-M5/1910
09-VIS-130
Akt
0980K-AK1/1972

Omregistreringsdatum
1995-09-27

Akt
09-GOT-90

Sidan 3 av 6
2021-12-10 10:13

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:50000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:5000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
2021-07-23

GOTLAND VISBY GUSTAVSVIK 1:19
Nyckel: 090062350
UUID: 909a6a56-fa31-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Visby domkyrkodistrikt
Nr: 106068
PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status
Lantmäteriförrättning pågår
LÄGE, KARTA
Område
1

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen
2021-08-25 09:27

Datum
2021-06-30

N (SWEREF 99 TM)
6395754.5

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2021-12-09

Ärende
210177

E (SWEREF 99 TM)
698040.1

AVSKILD MARK
Beteckning
GOTLAND VISBY DRIVBÄNKEN 1
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning
AREAL
Område
Totalt

Totalareal
9 598 kvm

Därav landareal
9 598 kvm

LAGFART
Ägare
212000-0803
REGION GOTLAND
VISBORGSALLÉN 19
621 81 VISBY
Köp: 1967-12-27 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 84/2695

Andel
1/1

Därav vattenareal
0 kvm

Inskrivningsdag
1969-01-29

Akt
69/151

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.
PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Detaljplan: VISBY GUSTAVSVIK 1:19, NORDERSTRAND 1:2 M FL(TALLUDDEN)

Datum
Akt
2004-09-20
09-P-101
Laga kraft: 2004-10-28
Genomf. start: 2004-10-29
Genomf. slut: 2009-10-28
Senast ajourföring: 2021-07-22
Naturvårdsbestämmelser
Datum
Akt
Naturreservat: GOTLANDSKUSTEN
1993-04-26
09-B-470
Laga kraft: 1993-12-22
09LST 231-1591-93
Registrerad: 2010-11-08
NVR-ID/ÖVR-ID: 2000462
Senast ajourföring: 2021-11-03
Delområde för andra anm.: UPPHÄVT INOM DETALJPLAN 09-FÅR-1243 1999-12-20,UPPHÄVT INOM DETALJPLANERNA 09-P-27 SAMT 09-P-81 200001-25,UPPHÄVT INOM GUSTAVSVIKS SEMESTERBY ENL BESLUT 2000-09-25,ÄNDRAD 2005-04-07 SE AKT 09-B-267,2008-12-08 UPPHÄVT INOM
NR SAJGS 09-B-1359,2009-04-23 UPPHÄVT INOM NR RYSSNÄS 09-B-1366,2009-12-07 UPPHÄVT INOM NR FURILDEN 09-B-1391 UPPHÄVT INOM
NR MULLVALDS STRANDSKOG 09-B-1442
Delområde för andra anm.: GENERELLT UPPHÄVANDE AV SAMTLIGA DELAR AV GOTLANDSKUSTENS NATURRESERVAT SOM ÄVEN OMFATTAS
AV ANNAT SKYDD 2009-12-15,LST DNR 511-1257-09
Delområde för andra anm.: FASTIGHETSREDOVISNING OFULLSTÄNDIG TILLSVIDARE
TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
133738-6
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.
Taxvärde
Taxerad ägare
212000-0803
REGION GOTLAND
VISBORGSALLÉN 19
621 81 VISBY
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Avstyckning
Fastighetsreglering

Taxeringsår
2019

Andel
1/1

Datum
2000-02-04
2021-07-22

Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Areal
7818 kvm
Juridisk form
Primärkommuner, borgerliga

Akt
09-VIS-739
09-VIS-1083

URSPRUNG
GOTLAND VISBY GUSTAVSVIK 1:3

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING GOTLAND VISBY GUSTAVSVIK 1:19
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:150000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:5000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1
Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7
Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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KÖPEKONTRAKT
Fastighet
Gotland Visby Gustavsvik 1:19, del av

Säljare
Region Gotland
621 81 Visby

Organisationsnummer
212000-0803

Köpare
Rederi Tubod AB
Färjeleden 3,
62158 Visby

Organisationsnummer:
559265-9980

Rederi Tubod AB är ett helägt
dotterbolag till Gotland Hotels &
Properties AB

Bakgrund och syfte
Del av Gotland Visby Gustavsvik 1:19 är planlagt som "AngöringsomrJde för hotell och
turistservice (Gustavsviks semesterb;l)". Semesterbyn ligger på fastigheten Gotland Visby
Gustavsvik 1:3 som är planlagd för "Hotell- och tursistservia!' (detaljplan 09-P-76) och är
upplåten till Gotland Hotels & Properties AB med tomträtt. Tomträttsavtalet ger tomträttshavaren
rätt att nyttja AngöringsomrJdetför infartsväg och parkering.
Då fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 avses att säljas till tomträttshavaren Gotland Hotels &
Properties AB upprättas även köpeavtal för del av Gotland Visby Gustavsvik 1:19 för att är det
lämpligt att både fastigheten och dess angöringsområde är i samma händer. Av den anledningen
Till grund för försäljningen ligger en marknadsvärdering av markvärdet gjord av Svefa AB, senast
reviderade versionen 2022-05-23.
Det överlåtna området (fortsättningsvis kallat Regleringslotten) överensstämmer med det s.k.
AngöringsomrJdetenligt gällande detaljplan och avses i första hand att genom
fastighetsreglering överföras till fastigheten Gotland Visby Gustavsvik 1:3 och i andra hand att
genom avstyckning bilda en egen fastighet.
Detta avtal förutsätter att parterna tecknar avtal om köp av Gotland Visby Gustavsvik 1:3.
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1. Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter och försäljer härmed del av fastigheten Gotland Visby Gustavsvik 1:19
(Regleringslotten) i enlighet med gällande detaljplan och karta nedan till köparen.

Angöring och parkering for

rn

tb /
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Utdrag ur detaljplan 09-P-101. AngöringsomrJdet =Reglerings!otten; markerad med röd streckad linje.

1:3

GUSTAVSVIK

1:11

Reg!erings!otten; röd linje.
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2. Köpeskilling
Köpeskillingen är 600 000 (SEXHUNDRATUSEN) kronor.
Köpeskillingen ska erläggas senast på tillträdesdagen kontant till säljaren. Köpeskillingen betalas
till säljarens bankgirokonto 339-8328 (Nordea) med angivande av vad köpeskillingen avser, d.v.s.
köp av del av Gotland Visby Gustavsvik 1: 19.
Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter
framställan äger Säljaren rätt att häva köpet.
Om betalning inte har skett inom avtalad tidpunkt utgår dröjsmålsränta i enlighet med gällande
regler för dröjsmålsränta.
Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen till fullo är betald.

3. Köpebrev och lagfart
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts ska säljaren utan dröjsmål till köparen överlämna kvitterat
köpebrev.

4. Tillträdesdag
Regleringslotten överlåtes i befintligt skick med tillträde 2023-01-03.

5. Fastighetsbildning
Parterna är överens om att Säljaren ska inge ansökan om fastighetsbildning. Köparen biträder
genom underskrift av detta avtal ansökan om lantmäteriförrättning enligt denna punkt.
Parterna är överens om att Regleringslotten i första hand genom fastighetsreglering ska
överföras till fastigheten Gotland Visby Gustavsvik 1:3. I andra hand, för det fall en
fastighetsreglering inte kan genomföras, så ska ansökan avse avstyckning av Regleringslotten. I
och med detta avtal är området överlåtet till köparen.
Officialservitut ska bildas enligt nedan;
Servitut för vatten- spillvatten- och dagvattenledningar ska bildas. Servitutet ska bildas till förmån
för Säljarens fastighet Gotland Visby Pinjen 1 och belasta Regleringslotten och Visby Gustavsvik
1:3. Köparen medger ägaren till Gotland Visby Pinjen 1 rätt att på Regleringslotten och på
Gustavsvik 1:3 för all framtid bibehålla ledningar för vatten jämte tillbehör såsom brunnar och
ventiler och dylikt. Ledningarnas sträckning anges på karta nedan. Servitutsområdets bredd ska
vara 6 meter. Någon ersättning för upplåtelsen ska inte utgå.
Köparen medger ägaren till Gotland Visby Pinjen 1 obehindrat tillträde till det upplåtna området
för ledningarnas anläggande, tillsyn, underhåll, reparation, ombyggnad eller förnyande av
desamma.
Regionen förbinder sig att för tillfällig skada som uppkommer vid anläggande, tillsyn, underhåll,
reparation, ombyggnad eller förnyande av ledningar och övriga tillgångar betala ersättning i varje
särskilt fall. Sådan skada ska värderas och regleras snarast möjligt efter skadans uppkomst.

4 (7)
Servitutets omfattning beror på om Regleringslotten regleras över till Visby Gustavsvik 1:3
(Alternativ 1) eller om den avstyckas för att bilda en egen fastighet (Alternativ 2).
Alternativ 1: I det fall Reglerinqslotten regleras över till Visby Gustavsvik 1:3
Servitut ska bildas för Vatten- spillvatten- och dagvattenledningar, markerade med rött
på bilden nedan.
Servitut ska bildas för vattenledning, markerad med grönt på bilden nedan.
Säljaren (Region Gotland) upprättar ny förbindelsepunkt för Visby Gustavsvik 1:3, se
karta nedan.
Vattenledning (Streckad blå linje på kartan nedan) norr om nya förbindelsepunkten ska
regleras över till Visby Gustavsvik 1:3 som fastighetstillbehör.

\\

l7

1:3

1:5

(;

(;
Alternativ 1: Servitut om Regleringslotten regleras över till Gustavsvik 1:3 (röd- och grönamarkerade omrJden).
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Alternativ 2: I det fall Regleringslotten avstyckas från Gustavsvik 1: 19
Servitut ska bildas för Vatten- spillvatten- och dagvattenledningar, markerade med rött
på bilden nedan.
Säljaren (Region Gotland) upprättar ny förbindelsepunkt för Visby Gustavsvik 1:3, ca 0,5
meter söder om fastighetsgränsen, se karta nedan.
Servitut ska bildas för vattenledning, markerad med grönt på bilden nedan.
Vattenledning norr om den nya förbindelsepunkten ska regleras över till Visby Gustavsvik
1:3 som fastighetstillbehör. Ledningen är markerad med ljusblått på bilden nedan.

\\

\\

1:3
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1:5

/

Alternativ 2: Servitut vid avstyckning av Reg/eringslotten (röd- och grönmarkerade omr/Jden}.

Köparen ska svara för samtliga förrättningskostnader hos Lantmäterimyndigheten.
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6, Fastighetens skick
Fastigheten överlåts i det skick den nu befinner sig och säljaren förbinder sig att före
tillträdesdagen inte företa någon åtgärd som kan minska fastighetens värde eller underlåta något
som kan vara ägnat att behålla fastigheten vid dess nuvarande värde.

7. Penninginteckningar
Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar.

8, Belastningar
Säljaren förklarar att fastigheten, såvitt säljaren känner till, inte besväras av några upplåtna,
oinskrivna rättigheter. I denna förklaring bortses från lantmäteriservitut m m vilka det förutsätts
att köparen skaffar sig kännedom om.

9. Vidareförsäljning
I det fall Regleringslotten avstyckas som egen fastighet får fastigheten inte utan säljarens
skriftliga godkännande överlåtas till annan än dotterbolag eller på intressebolag, med
intressebolag avses i detta avtal bolag som till minst 50% ägs av Gotland Hotels & Properties AB,
direkt eller genom dotterbolag inom två år från den dag köpeavtal slutits. Uppfylls inte detta
villkor har säljaren rätt att ta ut ett vite motsvarande dubbla köpeskillingen.

10. Skatter mm
Skatter och andra avgifter samt inkomster för fastigheten betalas respektive mottas av säljaren
för tiden fram till tillträdesdagen och därefter av köparen.

11. Handlingar
På tillträdesdagen ska säljaren till köparen överlämna eventuella handlingar som säljaren innehar
och som kan vara av intresse för köparen som ny ägare till fastigheten.

12. Lagfart m.m.
Med köpet förenade lagfarts-, intecknings- och andra med ägaröverlåtelsen förenade kostnader
betalas av köparen.
I det fall Regleringslotten avstyckas som egen fastighet ska köparen ansöka om lagfart. Har
köparen inte ansökt om lagfart inom sex månader från tillträdesdagen kommer regionen att
anmäla till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen, om att förelägga köparen om att ansöka om
lagfart.

13. Villkor
Detta avtal gäller under förutsättning att
regionfullmäktige inom Region Gotland godkänner detta avtal samt
godkänner avtal om försäljning av Gotland Visby Gustavsvik 1:3 samt
att fastighetsbildningen vinner laga kraft.
Om dessa förutsättningar icke uppfylls är detta avtal förfallet, varvid vardera parten ska bära sina
egna kostnader, om ej annat överenskommes.
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Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

För Region Gotland
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Eva Nypelius

Peter Lindvall

För Rederi Tubod AB
Ort och datum
Underskrilt
Namnförtydligande

Underskrift
v'

I /j!/(ft11

Namnförtydligande
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KÖPEKONTRAKT
Fastighet
Gotland Visby Gustavsvik 1:3

Säljare
Region Gotland
62181 Visby

Organisationsnummer
212000-0803

Köpare
Gotland Hote!s & Properties AB
Färjeleden 3,
62158 Visby

Organisationsnummer:
556141-1009

Bakgrund och syfte
Fastigheten är upplåten med tomträtt för semesterby. För fastigheten gäller detaljplan 09-P-76
lagakraftvunnen 2001-10-24. Till grund för försäljningen ligger en marknadsvärdering av
markvärdet gjord av Svefa AB, senast reviderade versionen 2022-05-23. Marknadsvärderingen är
baserad på nuvarande användning som semesterby för tillfällig vistelse. Köparen har förklarat att
syftet med förvärvet är att med full äganderätt fortsätta bedriva verksamhet på fastigheten enligt
gällande detaljplan.
Detta avtal förutsätter att parterna tecknar avtal om köp för del av Visby Gustavsvik 1:19 som
genom detaljplan 09-P-101 fungerar som angöring och parkering för Gustavsviks semesterby.

1. Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter och försäljer härmed fastigheten Gotland Visby Gustavsvik 1:3 till köparen.

2, Köpeskilling
Köpeskillingen är 76 800 000 (SJUIBOSEXMIUONERÄTTAHUNDRATUSEN) kronor.
Köpeskillingen ska erläggas senast på tillträdesdagen kontant till säljaren. Köpeskillingen betalas
till säljarens bankgirokonto 339-8328 (Nordea) med angivande av vad köpeskillingen avser.
Om köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och inte reglerar denna e~er
framställan äger säljaren rätt att häva köpet.
Om betalning inte har skett inom avtalad tidpunkt utgår dröjsmålsränta i enlighet med gällande
regler för dröjsmålsränta.
Äganderätten övergår inte till köparen förrän köpeskillingen till fullo är betald.

3. Köpebrev och lagfart
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts ska säljaren utan dröjsmål till köparen överlämna kvitterat
köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att köparen ska få lagfart. Lagfart får inte sökas
förrän köpebrev har upprättats.

4. Tillträdesdag
Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträde 2023-01-03.

Köpekontrakt Gotland Visby Gustavsvik 1:3
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5. Erläggande av tomträttsavgäld
Tomträttsavgälden avseende berörd fastighet ska inte betalas för längre tid än tillträdesdagen
såvida inte hävning av köp sker enligt pkt 2 ovan.

6. Dödning av tomträtt och lagfart
Parterna är överens om att i fastigheten upplåten tomträtt ska upphöra. Köparen ska därför
snarast efter tillträdet an.söka om dödning av tomträttsinskrivningen.
Köparen ska ansöka om lagfart. Har köparen inte ansökt om lagfart inom sex månader från
tillträdesdagen kommer säljaren att anmäla till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen, om att
förelägga köparen att ansöka om lagfart.
Dödning av tomträttsinskrivning och lagfart på fastigheten får inte sökas förrän köpebrev har
upprättats.
Säljaren förbinder sig att, vid behov, lojalt medverka vid Köparens ansökan om dödning av
tomträttsinskrivning och ansökan om lagfart.

7. Kostnader för ägarövergången
De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnaderna samt övriga med
köpet förenade kostnader betalas av köparen.

8. Fastighetens skick
Fastigheten överlåts i det skick den nu befinner sig och säljaren förbinder sig att före
tillträdesdagen inte företa någon åtgärd som kan minska fastighetens värde eller underlåta något
som kan vara ägnat att behålla fastigheten vid dess nuvarande värde.

8. Penninginteckningar
Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar.

9. Belastningar
Säljaren förklarar att fastigheten, såvitt säljaren känner till, inte besväras av några upplåtna,
oinskrivna rättigheter. I denna förklaring bortses från eventuella lantmäteriservitut m.m. vilka det
förutsätts att köparen skaffar sig kännedom om.

10. Tilläggsköpeskilling
Om köparen, oavsett hur, ändrar användningen t.ex. genom att påbörja varaktig upplåtelse av
stugor eller lägenheter, eller om ytterligare byggrätter erhålles utöver de 18 600 m 2 BTA som
gällande detaljplan medger, ska köparen betala en tilläggsköpeskilling till säljaren.
1illäggsköpeskillingen ska beräknas till skillnaden mellan användning av fastigheten för
bostadsändamål och köpeskillingen som betalats för fastigheten enligt detta avtal uppräknat med
avkastningsräntan enligt räntelagen.
1illäggsköpeskillingen fastställs utifrån en oberoende fastighetsvärdering som upprättas i
anslutning till att ny detaljplan vinner laga kraft och förfaller till betalning inom 20 dagar efter att
marknadsvärdesförändringen fastställts.
Regionens rätt till tilläggsköpeskilling p.g.a. ändrad användning bortfaller tio (10) år efter
tillträdesdagen.

' .
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11. Vite
Om köparen utan Region Gotlands skriftliga medgivande, vilket inte oskäligen ska fördröjas eller
vägras, överläter fastigheten, alternativt medverkar till fastighetsreglering, avstyckning eller
klyvning av fastigheten vilket innebär att äganderätten till en icke oväsentlig del av fastigheten
övergär till annan ska köparen till Region Gotland betala ett vite om 76 800 000 kronor.
Ovanstäende vite ska ej utgä vid fastighetsreglering genom vilken del av Visby Gustavsvik 1:19
överförs till fastigheten. Inte heller ska vite utgä vid överlätelser till bolag inom köparens
koncern.
Regionens rätt till vite p.g.a. ändrad användning bortfaller tio (10) är efter tillträdesdagen.

12. Skatter mm
Skatter och andra avgifter samt inkomster för fastigheten betalas respektive mottas av säljaren
för tiden fram till tillträdesdagen och därefter av köparen.

13. Villkor
Detta avtal gäller under förutsättning att Regionfullmäktige i Region Gotland genom
laga kraftvunnet beslut godkänner detta avtal samt godkänner avtal om överlätelse av del av
Gotland Visby Gustavsvik 1:19. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är detta avtal förfallet,
varvid vardera parten ska bära sina egna kostnader, om ej annat överenskommes.

Detta avtal har upprättats i tvä exemplar, varav parterna tagit var sitt.
För Region Gotland
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Eva Nypelius

Peter Undvall

För Gotland Hotels & Properties AB

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

RS AU § 168

Protokoll
Sida 32 (46)

Försäljning av Visby Gustavsvik 1:3 och
del av Visby Gustavsvik 1:19

Ärendenummer: RS 2022/920
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

x

Köpekontrakt med Gotland Hotels & Properties AB angående
försäljning av fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 till en köpeskilling om
76 800 000 kr samt fastigheten del av Visby Gustavsvik 1:19 till en
köpeskilling om 600 000 kr godkänns.

Sammanfattning

Fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 är sedan 2000-01-01 upplåten med tomträtt
för semesterby till GotlandsResor AB (efter namnbyte Gotland Hotels &
Properties AB). Nuvarande tomträttsavgäld är efter dom i mark- och
miljödomstolen på 700 000 kr/år och gäller t.o.m. 2029-12-31.
Tomträttshavaren inkom hösten 2021 med en anmälan om att friköpa
fastigheten då ett friköp enligt tomträttshavaren skapar förutsättningar för att
utveckla fastigheten och verksamheterna som bedrivs vid Gustavsvik. I
oktober 2021 gav regionstyrelseförvaltningen teknikförvaltningen uppdraget att
värdera fastigheten samt ta fram ett köpeavtal för Visby Gustavsvik 1:3.
För fastigheten gäller detaljplan för Visby Gustavsvik 1:3 09-P-76 fastställd
2001-10-24. Planen anger användningen hotell och turistservice, vilket med nu
gällande planbestämmelser motsvaras av ”tillfällig vistelse”. Användningen
enligt detaljplanen överensstämmer både med gällande fördjupade
översiktsplan från 2010 och det under framtagande förslaget till ny
översiktsplan. Fastigheten har en areal om 104 194 kvm och en byggrätt på
18 600 kvm.
För att fastställa köpeskillingen har teknikförvaltningen beställt en
marknadsvärdering av marken. Utgångspunkten för värderingen har varit
gällande detaljplan. Då alla byggnader och anläggningar ägs av
tomträttshavaren är det endast marken som har värderats.
Marknadsvärderingen av Visby Gustavsvik 1:3 ger ett pris på 76 800 000 kr
vilket motsvarar cirka 737 kr/kvm tomtyta eller 4 129 kr/kvm BTA byggrätt.
Eftersom fastigheten är värderad till mer än 10 mnkr ska beslut om försäljning
fattas av regionfullmäktige enligt tekniska nämndens reglemente.
Angränsande till Gustavsvik 1:3 ligger Gustavsvik 1:19 som också ägs av
regionen. Ett område om ca 6 500 kvm av fastigheten är detaljplanelagd för
angöringsområde och parkering för Gustavsviks semesterby. Området används
av tomträttshavaren för detta ändamål men någon ersättning till Region
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Gotland betalas inte. Tekniska nämnden anser att vid försäljning av Gustavsvik
1:3 ska köpeavtal mellan Region Gotland och Gotland Hotels & Properties AB
upprättas även för detta område. Området har värderats till 600 000 kr.
Köpekontraktet för Visby Gustavsvik 1:3 har försetts med klausul avseende
tilläggsköpeskilling för det fall köparen genomför förändringar som leder till
ökat markvärde. Köpekontraktet har även en vitesklausul som innebär att om
köparen, utan Region Gotlands skriftliga medgivande, överlåter fastigheten
alternativt medverkar till fastighetsreglering, avstyckning, klyvning gällande
fastigheten så ska köparen betala ett vite.
Bedömning

Region Gotland tillämpar en princip som innebär att förädling av marken ska
ske innan en försäljning genomförs, detta i syfte att undvika att mark med
utvecklingspotential säljs till ett pris understigande det framtida
marknadsvärdet. I vissa fall kan en förädling av marken i form av en
detaljplaneläggning, vara svår att genomföra innan en försäljning genomförs. I
dessa lägen kan tillämpande av en modell där köparen ska erlägga en
tilläggsköpeskilling, om en senare planändring sker som innebär utökning av
byggrätter eller ändrad markanvändning, vara att föredra.
Teknikförvaltningen har framhållit att ett ägande inte är nödvändigt för
utveckling av området då en tomträtt kan belånas. Rådigheten över fastigheten
tappas vid en försäljning då det inte finns några hinder för exempelvis bildande
av bostadsrätter eller avstyckning av fastigheten.
Regionstyrelseförvaltningen gör samma bedömning som tekniska nämnden
vad gäller att fastigheterna kan få friköpas till marknadsvärde av
tomträttsinnehavaren.
Av ovan nämnda anledningar är det viktigt att det i köpekontraktet för Visby
Gustavsvik 1:3 finns klausuler om tilläggsköpeskilling och vite som säkerställer
att intentionen med försäljningen respekteras.
Fastigheterna Visby Gustavsvik 1:3 och Visby Gustavsvik 1:19 har ett bokfört
värde på cirka 100 000 kr. Det ger en reavinst på cirka 77 mnkr som redovisas
vid tillträdet och får en positiv resultatpåverkan. Försäljningslikviden kommer
att förstärka regionens likviditet och underlättar finansiering av kommande
investeringar.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Inte aktuellt.
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2. Ekonomiskt perspektiv
Försäljning till värderat pris ger en försäljningsinkomst på 77,4 mnkr som
stärker regionens likviditet och underlättar finansiering av investeringar.
Försäljningen innebär också en reavinst på ca 77 mnkr som påverkar regionens
resultat positivt i samband med tillträdet. Den årliga intäkten för
tomträttsavgälden på ca 0,7 mnkr kommer att upphöra och påverkar tekniska
nämndens intäkter framöver.
3. Barnperspektiv
Inte aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Inte aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Inte aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Inte aktuellt
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar avslag till försäljning av fastigheten Visby Gustavsvik
1:3 samt del av fastigheten Visby Gustavsvik 1:19.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2022-06-22, § 118
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13
Köpekontrakt Visby Gustavsvik 1:3
Köpekontrakt Visby Gustavsvik 1:19, del av
Bilaga 1 Anmälan om förvärv av tomträtt (1)
Bilaga 2 Värdeutlåtande Friköp Gustavsvik 1_3 m fl 2022-05-23
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-05
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Anna Weide

Regionstyrelsen

Ansökan om direktanvisning mark - Torslunden
Förslag till beslut



Förutsatt att start-PM beslutas ställer sig regionstyrelsen positiv till att AB
Gotlandshem exploaterar Torslunden.



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring för
reglering och på vilket sätt direktanvisning av mark vid Torslunden till AB
Gotlandshem kan ske.

Sammanfattning

En ansökan om direktanvisning av mark för del av Visby Norr 1:1, Torsken 1,
Annelund 1:139 (Torslunden), har gemensamt inkommit från AB Gotlandshem och
HSB Bostad AB.

Ansökan avser är Blåskrafferat område.
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Avsikten är att dessa två tillsammans ska utveckla området och uppföra både
hyresrätter och bostadsrätter. AB Gotlandshem har ett befintligt bostadsområde vars
fastighet angränsar till detta område.
Området Torslunden är utpekad som mångfunktionell bostadsbebyggelse i
samrådsförslag för Översiktsplan 2040.
För Torslunden, inom regionägd mark, pågår en förstudie som ska resultera i en
start-PM. Start-PM förväntas beslutas i RS under första halvåret av 2023 under
förutsättning av personella resurser finns tillgängliga. Därefter kan ett
exploateringsprojekt med tillhörande planprocess påbörjas.
För möjligheten att nå måluppfyllelse av bostadsbyggande enligt regionens beslutade
riktlinjer för bostadsförsörjning med ett byggande av minst 300 bostäder per år krävs
att byggnadstakten på ön ökar, trots de svåra ekonomiska utmaningar som förväntas
påverka bostadsbyggandet de närmaste åren. Särskilt svårt är det i nuläget då
byggkostnaderna ökat dramatiskt och bostadsfinansiering har gjort det både svårare
och dyrare att kunna bygga enbart hyresrätter till acceptabla hyresnivåer.
AB Gotlandshem och HSB Bostad AB (fortsättningsvis kallade exploatörerna)
framhåller möjligheten att bygga om de två bolagen tillsammans kan dela på
exploateringskostnaderna, dela risker och komma upp i volym (byggherrarnas
önskemål om cirka 250-270 bostäder totalt).
Båda aktörerna har tidigare och var för sig visat intresse för det aktuella området och
senast 2017 när regionstyrelseförvaltningen föreslog en direktanvisning av nu aktuellt
område till AB Gotlandshem återremitterades ärendet.
Ärendebeskrivning

Området Torslunden är idag planlagt för dels allmän plats med ändamål park och
gata och dels kvartersmark med ändamål allmänt ändamål. Av fördjupad
översiktsplan för Visbyområdet 2025 föreslås ändrad markanvändning för aktuellt
område till förmån för bostäder, handel, utbildning, offentlig service, kontor,
verksamheter och turism. Torslunden är utpekad som mångfunktionell
bostadsbebyggelse i samrådsförslag för Översiktsplan 2040.
För Torslunden pågår en förstudie som ska resultera i en start-PM. Förstudien
belyser vilka planeringsförutsättningar som finns, detta sammanställs i en start-PM
tillsammans med ekonomi, genomförande och tidplan.
Exploatörernas plan är att bygga permanentbostäder för gotlänningar och att se till
Gotlands bostadsbehov för olika målgrupper. För att garantera permanentboende i
bostadsrättsföreningen kommer HSB Bostad AB reglera det i stadgarna för
bostadsrättsföreningen. HSB Bostad AB har för avsikt att både inkludera sitt koncept
för ungdom som möjliggör för fler ungdomar att kunna köpa sin första egna bostad
genom ”delköp” samt sitt koncept med seniorbostäder.
Exploatörernas förslag på fördelningen hyresrätter och bostadsrätter beräknas vara
cirka 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter där AB Gotlandshem bygger hyresrätter
och HSB Bostad AB bostadsrätter.
Exploatörerna framhåller möjligheten att bygga om de två bolagen tillsammans kan
dela på exploateringskostnaderna, dela risker och komma upp i volym (byggherrarnas
önskemål om cirka 250-270 bostäder totalt), se vidare AB Gotlandshems
kompletterande underlag i bilaga till tjänsteskrivelsen.
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I dag finns inom området en byggnad mot Lummelundsväg, där barn- och
ungdomspsykiatrin inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedriver verksamhet.
Exploatörernas avsikt omfattar inte denna del i deras ansökan.
Av antagna riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter framgår att regionägd
mark för flerfamiljshus normalt fördelas genom markanvisningstävling, men kan
under särskilda förutsättningar säljas via direktanvisning. Särskilda förutsättningar
som möjliggör direktanvisning kan till exempel vara om marken ska användas för
hyreslägenheter. Huvudregeln är att all försäljning av regionens fastigheter, såväl
bebyggda som obebyggda, ska ske i konkurrens och på marknadsmässiga villkor för
att generera högsta möjliga köpeskilling. Vid värdering av andra kriterier än
försäljning på öppna marknaden till högsta köpeskilling måste försäljningspriset lägst
ge täckning för fastighetens bokförda värde och för regionens kostnader för att
iordningställa marken inklusive infrastrukturkostnader.
Bedömning

För att klargöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse inom Torslunden behöver
den pågående förstudien färdigställas. Med anledning av AB Gotlandshems intresse
för Torslunden bör aktuell förstudie utökas och inkludera det område som ägs av AB
Gotlandshem.
AB Gotlandshem har enligt ägardirektiven krav att bygga hyresrätter. De har dock
inte givits tillräcklig möjlighet att fullfölja direktiven, då planlagd mark ej funnits att
anvisa från regionens sida. De planer som funnits avseende Visborgsområdet har
försenats och det ännu är oklart när processen för det området kan fortsätta.
I de beslutade bostadsriktlinjerna finns krav på regionen att anvisa planlagd mark till
AB Gotlandshem, men även att korta kö-tider för hyresrätter, att arbeta för att
främja flyttkedjor, att planera för mångfald och ett varierat utbud av bostäder samt
att aktivt arbeta med markförsäljningar med villkor om byggkrav. Aktuellt område är
i dagsläget inte planlagt för det ändamål exploatören önskar men AB Gotlandshem
har fastigheter i angränsning till Torslunden och har för avsikt att upplåta bostäder
med hyresrätt vilket ger förutsättningar för tecknande av en avsiktsförklaring.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är med anledning av nu gällande riktlinjer
för försäljning och köp av fastigheter att inkommen ansökan om direktanvisning från
AB Gotlandshem och HSB Bostad AB av mark vid Torslunden inte kan medges utan
att avsteg från riktlinjerna görs. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att
avsiktsförklaring enbart tecknas med AB Gotlandshem.
Beslutsunderlag

Ansökan om direktanvisning av mark –Torslunden, registrerad 2022-08-08 på
ärendet.
Kompletterande underlag från exploatören, daterad 2022-08-23
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen
Via E-post:
regiongotland@gotland.se
peter.lindvall@gotland.se
caroline.thomasson@gotland.se

ANSÖKAN MARKANVISNING, VISBY-TORSLUNDEN
AB GotlandsHem och HSB Bostad AB ansöker härmed gemensamt om markanvisning
avseende Region Gotlands markinnehav i Torslunden, Visby.
Se bifogad separat handling ”Ansökan markanvisning Visby-Torslunden, Region Gotland, dat
2022-08-05”

Med vänlig hälsning

Mattias Björk

Joakim Martell

Affärsområdeschef Affärsutveckling
HSB Bostad AB

VD
AB Gotlandshem

Ansökan markanvisning
Visby - Torslunden,
Region Gotland

MARKANVISNING- Visby Torslunden
AB GotlandsHem och HSB Bostad AB ansöker gemensamt om

markanvisning för utveckling och uppförande av ny kompletterande
bostadsbebyggelse inom området Torslunden i Visby.

BAKGRUND
Området Torslunden är utpekat i ”Fördjupad

översiktsplan för Visbyområdet 2025” (LK 201001-08) samt i samrådsförslag till ”Översiktsplan
för Gotland 2040” (dat 2021-12-15).
Området kategoriseras som ett ”mellanrum” som
upplevs ha vaga eller svaga kopplingar till
angränsande stadsdelar.
Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för

Visbyområdet 2025: ”Torslunden är ett exempel på

ett ”mellanrum” som saknar en tydlig koppling till
angränsande miljöer. Området ligger mellan

GotlandsHems två bostadsområden (kv
Strömmingen/Laken och kv Lyran/Delﬁnen m ﬂ).
Idag ﬁnns här ett relativt dåligt utnyttjat och skött
grönområde, två hus med verksamheter; barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) och idrottens hus. På
sikt kan eventuellt båda verksamheterna komma att ﬂytta.

Området skulle kunna förtätas samtidigt som grönstruktur bevaras och utvecklas för lek och närrekreation.
Genom att placera hus både längs Lummelundsväg och Broväg kan stadsdelen knytas samman och en
bostadspark kan skapas inne i området som binder samman de båda angränsande bostadsområdena. Ny
bebyggelse längs de båda infartsvägarna Broväg och Lummelundsväg bidrar också till att förbättra
upplevelsen av Visbys entréer. Alternativt kan det gröna stråket mellan Broväg och Lummelundsväg förstärkas
och förbättras och bebyggelse istället placeras längs Neptungatan. I detta fall kan de båda infartsvägarnas
gaturum stärkas genom en medveten utformning av det gröna stråket.”

Utdrag ur samrådsförslag för Översiktsplan för Gotland 2040: ”Vissa stadsdelar upplevs ha vaga eller svaga

kopplingar till angränsande stadsdelar. Dessa mellanrum kan upplevas som ovårdade och otrygga. Att

överbrygga mellanrum i stadsväven kan exempelvis handla om att bebygga ett område med bostäder, skapa
ett grönområde eller utforma ett stråk för rörelse.

I staden finns både grå och gröna mellanrum. Ett grått mellanrum kan vara en överdimensionerad
parkeringsanläggning eller en underutnyttjad fastighet. Ett grönt mellanrum kan vara en bullerpåverkad
gräsmatta som inte inbjuder till lek eller aktivitet och som har begränsad betydelse för klimatanpassning och
biologisk mångfald.
Torslunden är ett exempel på ett grönt mellanrum som saknar en tydlig koppling till angränsande miljöer. Här
utreds/studeras hur området skulle kunna utvecklas och utformas för bl a dagvattenhantering och viss
bebyggelse för att på ett tydligare sätt sammanbinda omgivande områden och dessutom lösa en önskan om
fördröjning av dagvatten.”

Markägoförhållandet inom utpekat område är att AB GotlandsHem är ägare till Visby Castor 1, Visby Laken 1
samt Visby Strömmingen 5 och 6. Övriga fastigheter ägs av Region Gotland.
AB Gotlandshem har tidigare år 2009 ansökt om markanvisning på platsen.
HSB Bostad AB har tidigare år 2015 ansökt om markanvisning på platsen.

VÅRT BIDRAG TILL PLATSEN
GotlandsHem och HSB har studerat platsens förutsättningar och delar intentionerna i den fördjupade
översiktsplanen samt samrådsförslaget till Översiktsplan 2040. Platsen har stor potential för en god miljö med
kompletterande bostadsbebyggelse som kan stärka platsen med, utöver fler Visbybor, en tydligare
stadsmässig entré till Visby, en tydligare koppling till närområdet, en bearbetad, trafikbullerskyddad och
kvalitativ park för lek och rekreation samt en modern och utvecklad dagvatten- och skyfallshantering för
området.
GotlandsHem och HSBs förslag till bebyggelse är att i huvudsak följa områdets övriga byggnadstypologi.
Omkringliggande bebyggelse består av flerbostadshus av i lamell- resp låga punkthus i höjdskala 3,5 - 5
våningar. Platsens övriga förutsättningar, såsom risk-, trafik- och bullersituation, utgör ytterligare grund för val
av bebyggelsetyp. Med väl avvägd variation av hustyper, byggnadshöjder och gestaltningsprinciper skall
området förstärka stadsentrén till Visby.
Vid en inledande analys för områdesutbredning där befintliga verksamhetsbyggnader för barn- och
ungdomspsykiatri samt Idrottens hus bevaras ses en exploateringspotential om ca 20 000 – 22 000 kvm BTAlj
motsvarande ca 250 – 270 bostäder. I det fall beslut om flytt och rivning av Idrottens Hus genomförs, ges
potential om ytterligare en exploatering om ca 2 500 – 3 000 kvm BTAlj motsvarande ytterligare 30 – 40
bostäder.
I bilaga till denna markanvisningsansökan illustreras två exempel på områdesdispositioner med likvärdig
exploateringsgrad. Illustrationerna utgår från bibehållna verksamhetsbyggnader för barn- och
ungdomspsykiatri och Idrottens Hus Struktur- och dispositionsplanen skall bearbetas ytterligare i kombination
med övriga utredningar. Potential för ytterligare exploateringsgrad kan tillskapas vid detaljerade studier av
visuella synlinjer mellan husen, indragna våningsplan samt markerade kvartershörn för stadsentrén.
Slutlig områdesutbredning, exploateringsgrad, typologi, höjdskala m.m. utreds och beslutas i samråd med
Region Gotland i samband med detaljplan.

Inom området föreslås ett parkområde för lek- och rekreation inarbetas. Parken placeras för att bevaras högre
naturvärden samt säkerställa områdets dagvatten- och skyfallshantering. Parken kan upplåtas med allmänt
eller enskilt huvudmannaskap där hela närområdet, inkl. förskola, ges möjlighet till en högkvalitativ
vistelsemiljö. Målet är att parkområdet ska vara en park för alla.
Områdets befintliga naturvärden och förmåga att omhänderta dagvatten samt skyfallshantering skall
inventeras, utredas och inarbetas i ett slutligt förslag till områdesdisposition.
I bilaga till denna markanvisningsansökan illustreras två exempel på områdesdispositioner med alternativa
placeringar av park. Slutlig placering av park utreds och fastställs i planarbetet. I bilagan redovisas även
exempel på parkmiljöer där dagvatten - och skyfallshantering kombineras med lek- och
rekreationsmöjligheter.
Vid en exploatering av Torslunden skall både GotlandsHems och HSBs miljö- och hållbarhetsambitioner
förverkligas. Med gemensamt utarbetad miljö- och hållbarhetsplan skall områdesgemensamma funktioner
såsom energi- och vattenhushållning samt mobilitetsåtgärder fastställas. Specifika åtgärder för återvinning av
dag- och regnvatten skall utredas och planeras. Befintliga mobilitetsåtgärder inom området skall förstärkas
med utbyggd bilpool, främjande av gång- och cykeltrafik samt kollektiva trafikslag.
Inom respektive enskild kvartersmark tillämpas
GotlandsHems och HSBs respektive miljö- och
hållbarhetsprogram.
Som en potential för kommande planerings- och
utbyggnadsetapper i områdets anslutning ses en
ytterligare utbredning i nordost där de privatägda
fastigheterna, delvis ägda av AB Gotlandshem,
konverteras till bostadsfastigheter. Övriga berörda privata
fastighetsägare är ännu inte tillfrågade.
Denna markanvisningsansökan berör endast utpekat
område i Torslunden.

MARKANVISNINGS- OCH SAMARBETSFORMER
Denna markanvisningsansökan är gemensam för AB GotlandsHem och HSB Bostad AB. Avsikten och
syftet med denna gemensamma ansökan är att definiera bolagens ambitioner om att samarbeta vid
utveckling och exploatering av Torslunden.
Såsom fastighetsägare inom området kommer GotlandsHem, i samband med markanvisning, begära om
planbesked för de enskilt ägda fastigheterna inom området. Med gemensam markanvisning samt
planbesked ges möjlighet till att disponera området utan beaktan av befintliga fastighetsgränser.
Avsikten är att den slutliga bebyggelseförslagen skall fördelas utifrån en 50/50-fördelning mellan
Gotlandshem och HSB. Utvecklingen, uppförandet och ägandet av de blivande enskilda fastigheterna
kommer att genomföras i enskild regi. Gemensamma funktioner såsom angöringar, enskilda
kvartersgator, gemensamma parkeringsanläggningar, lekytor m.m. regleras slutligt genom
fastighetsbildningsåtgärder.

Nyproduktion av bostäder i flerbostadshus är en viktig del för regionens s.k. flyttkedjor. Anpassade och
bekväma bostäder för äldre möjliggör i sin tur en tillgänglig bostadsmarknad för barnfamiljer och unga.
Avsikten är att i Torslunden bidra till detta och blanda upplåtelse- och boendeformer inom området. En
slutlig fördelning mellan hyresrätt respektive bostadsrättsupplåtelse, och dess fördelning mellan
GotlandsHem och HSB, fastställs gemensamt med Region Gotland inför upprättande av
marköverlåtelse- och exploateringsavtal.
Utöver fördelning av upplåtelseformer analyseras även det lokala behovet av särskilda boendeformer
för unga och seniorer. Såväl Gotlandshem som HSB kan genom kösystem fördela anpassade bostäder
med hyresrätt för dessa två målgrupper.
För det ägda boendet har HSB erfarenhet att uppföra s.k. seniorbostäder i bostadsrättsform där
anpassade bostäder uppförs med extra beaktan av trygghet och på socialt umgänge i bostadsrättsföreningarna.
För att möjliggöra för fler unga att komma in i bostadsrättsmarknaden har HSB även utvecklat modellen
HSB Dela, se beskrivning nedan. HSB Dela avses att prövas för tillämpning i Torslunden för unga
bostadsrättsköpare i Visby.
Markanvisningsavtal kan tecknas gemensamt eller separat med GotlandsHem respektive HSB.
Anvisningarna kombineras med ett mellan bolagen ingånget samarbetsavtal som reglerar dess
gemensamma åtaganden i förhållande till Region Gotland. En avsiktsförklaring mellan bolagen har
tecknats inför denna gemensamma markanvisningsansökan.
I samband med markanvisning tecknas planavtal med respektive bolag.
I planavtal regleras vilket underlag som erfordras för framtagande av detaljplan, samt vem som ansvarar
för att upprätta och bekosta respektive underlag. Som utgångspunkt är GotlandsHem och HSB
gemensamt villiga att ta genomförande och kostnadsansvar för samtliga erforderliga utredningar.
HSB Bostad har erfarenhet av att genomföra s.k. byggherredrivna detaljplaner, där byggherren uppdrar
åt plankonsult att under tillsyn av kommunen ta fram kompletta planhandlingar för kommunen att pröva
och anta. GotlandsHem och HSB kan erbjuda att genomföra en byggherredriven detaljplan för
Torslunden.
Inför antagande av detaljplan upprättas villkorade marköverlåtelse- och exploateringsavtal med
respektive bolag där samtliga villkor för marköverlåtelse, fastighetsreglering samt
exploateringsgenomförande regleras. Markköpeskilling fastställs inför ingående av marköverlåtelseoch exploateringsavtal genom marknadsvärdering av byggrätterna av välrenommerat
värderingsinstitut.

OM GOTLANDSHEM
Sedan 1957 har GotlandsHem varit gotlänningarnas bostadsföretag. GotlandsHem är ett allmännyttigt
bostadsföretag helägt av Region Gotland.
GotlandsHem äger och förvaltar cirka 4 500 hyreslägenheter och 144 kommersiella lokaler som är spridda över
hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vi har ett varierat bostadsbestånd, från medeltida byggnader
i Visby innerstad till modern bebyggelse.

Ett stort ansvar

I genomsnitt bor det ungefär 1,5 personer i varje lägenhet, vilket innebär att ungefär var sjunde gotlänning har
sitt hem hos GotlandsHem. Att vara hyresvärd för så många gotlänningar är något vi är stolta över samtidigt
som det innebär ett stort ansvar för våra hyresgäster och hela det gotländska samhället. GotlandsHem vill
bidra till ett tryggt och trivsamt samhälle, för gotlänningar och inflyttade i olika åldrar och grupper.

Leva upp till visionen

Den bästa av värdar, är visionen vi vill leva upp till i varje möte och moment i vår vardag. Vi lovar att alltid göra
vårt bästa. Löftet betyder olika saker för olika delar av verksamheten, men det betyder alltid att vi sätter
hyresgästernas trygghet, behov och förväntningar i första rummet. Att vi lyfter blicken, är på tårna och hela
tiden ser lösningar och möjligheter.

Vi jobbar hållbart
Våra främsta kunder är de som bor hos oss och de som står i vår bostadskö. Att ha en bra dialog med våra
kunder är det absolut viktigaste för att kunna leverera bra kvalitet.
Att vara en bra hyresvärd innebär för oss att både ge god service och leverera en god boendemiljö. Därför
behöver vi hela tiden se på det vi gör ur våra kunders perspektiv, så att vi kan göra oss, våra bostäder och
bostadsområden bättre.

Det ska vara tryggt hemma
Att erbjuda våra hyresgäster en trygg vardag är en av de viktigaste frågorna för oss. Därför jobbar vi
tillsammans med våra hyresgäster i nära dialog och förebyggande där vi snabbt agerar när vi får indikationer
på att otrygghet är på väg att uppstå. Vi inventerar också löpande våra bostadsområden ur ett trivsel- och
trygghetsperspektiv.
En viktig del för att känna sig trygg hemma och för att trivas är att ha möjligheten till inflytande. Både när det
kommer till sin egen bostad men även sådant som händer utanför och i anslutning till
bostaden. Boinflytande är viktigt för oss för att förstå behoven hos de som bor i GotlandsHem och hjälper oss
att bli bättre. För våra hyresgäster innebär boinflytande möjligheten att få vara med och påverka sin hemmiljö.
Att göra boinflytande till en naturlig del i vårt dagliga arbete är viktigt för oss för att förstå våra hyresgäster,
men också för att hyresgästerna ska veta att de bor hos en värd som lyssnar.
Som boende i GotlandsHem ska du få veta vad som händer och planeras där du bor. Men du ska också ha
möjlighet att påverka. Det kan handla om ditt eget boende, de gemensamma delarna eller närområdet som
ligger i anslutning till din bostad.

Genom boinflytande lär vi oss mer om våra kunders önskemål och behov och kan göra våra bostäder ännu
bättre. Därför är vi alltid mycket intresserade av vad våra hyresgäster har att säga.

Samhälle
För GotlandsHem är det en självklarhet att ta ett stort bostadssocialt ansvar, det är en del i uppdraget från vår
ägare, Region Gotland. Vi vill också vara en positiv kraft i det gotländska samhället och bidra med det vi kan
bäst – människors hem, och den vardag som pågår där.
Att vara den största aktören på hyresmarknaden på Gotland innebär också ett stort ansvar. En del i vårt
uppdrag är att bidra till en bostadsförsörjning i balans. Det innebär att vi ska göra det vi kan för att bidra till en
bra boendesituation på Gotland. Det gör vi bland annat genom att bygga fler bostäder och att jobba mot
oriktiga hyresförhållanden. Vi jobbar också med hur vi sätter hyror, vad som krävs för att hyra en bostad och
med att hjälpa till så att rätt hyresgäst bor i rätt bostad.
I varje nyproduktion tar vi hänsyn till tre särskilt utpekade grupper; studenter, unga vuxna och äldre med
behov av särskilda anpassningar. Vi kommer genom vårt kösystem avdela bostäder för dessa grupper utifrån
den kravbild som finns, vilken vi bland annat stämmer av genom marknadsundersökningar. Vi tror att ett
område blir bäst genom att blanda olika människor i olika fas i livet och med olika förutsättningar. Tillsammans
med HSB hoppas vi att Torslunden ska kunna bli ett område för alla, oaktat ålder och livssituation.

Klimat, miljö, hälsa
Klimat, miljö och hälsa är en central del för att leva ett hållbart liv. Vi behöver hela tiden arbeta aktivt för att
våra beslut ska leda till minimal negativ och maximal positiv miljö- och klimatpåverkan. För att det du kallar
hemma ska finnas kvar imorgon också.
För att minska vårt avtryck fokuserar vi mest på de områden där vi kan göra skillnad och har stor påverkan.
Därför fokuserar vi mest på att:
Minska vår klimatpåverkan
Fastigheter har stor påverkan på klimatet. Vi lämnar ett stort avtryck efter oss när vi bygger nya
fastigheter och värmer upp de vi har. Därför måste vi göra det vi kan för att minska fastigheternas påverkan.
Våra fordon utgör också en betydande del i påverkan på klimatet, därför vill vi vara fossilfria 2025 och ställer
om våra fordon till mer hållbara alternativ.
Minska vår resursanvändning
Vi förbrukar resurser i form av vatten och energi, och vi producerar avfall. Det gör både GotlandsHem som
hyresvärd men också de som bor hos oss. Därför är det viktigt att vi jobbar aktivt
med energiförbättring, vattenanvändning och med att minimera vårt avfall.
Bara snälla kemikalier ska användas
Kemikalier används mycket när vi bygger. Ogenomtänkta val i vår kemikalieanvändning skulle kunna vara
negativt både för våra hyresgästers hälsa och för planeten. Därför använder vi så fort vi kan snällare alternativ
och använder inte hälsoskadliga kemikalier.

Avfall
Mycket avfall innebär stor förbrukning av planetens resurser. Därför behöver vi tänka på att skapa så lite avfall
som möjligt men också göra det lätt för våra hyresgäster att sortera det avfall som de behöver göra sig av med.

Det ska vara lätt att göra rätt, därför kan de flesta av våra hyresgäster sortera sitt hushållsavfall som kompost
eller brännbart. Alla som bor hos Gotlandshem kan också sortera tidningar, pappersförpackning, plast och
metall i anslutning till sina boenden. Dessutom har de flesta möjlighet att också sortera glas och lämna glödoch lågenergilampor i sina avfallsbodar.

Klimatsmart förvaltning
Energianvändningen ska vara så effektivt som möjligt. Därför jobbar vi hårt med att effektivisera sätten som vi
använder energi och vatten på.
Våra huvudsakliga klimatmål är att GotlandsHem senast 2024 ska vara fossilfritt och att energianvändningen
ska ha minskat med 50 procent till 2030, det är mål som vi delar med många andra allmännyttiga
bostadsbolag i Sverige.
Gotland ställer om
Vi är långt ifrån ensamma om att bry oss om framtidens klimat. Gotland ställer om är ett initiativ som drivs
av Energicentrum Gotland, målet är att Gotland ska vara klimatneutralt till 2040. GotlandsHem står,
tillsammans med många små och stora gotländska aktörer, bakom initiativet och kommer att delta i samtal om
energi och klimat och jobba hårt för en hållbar framtid.
Så sparar vi vatten
På Gotland, så som på många andra platser, spelar varje vattendroppe stor roll. Därför tänker vi extra noga på
hur vi använder vatten i våra bostadsområden. Det innebär bland annat att vi försöker ta tillvara på regnvatten
för att använda till att vattna blommor med. Läs mer om hur vi sparar vatten.

Vatten
Att vatten är viktigt och att alla behöver hjälpas åt är nästan inget som behöver förklaras här på Gotland. Vi
gotlänningar är bra på att ta vara på vårt vatten. Men varje droppe räknas och tillsammans behöver vi bli ännu
bättre på att spara på det gotländska vattnet.
Det här gör vi
Vi vattnar med regnvatten
Vi vattnar med regnvatten, det är bättre för växterna och sparar samtidigt på dricksvattnet. För att göra det
möjligt att vattna med regnvatten hemma sätter vi ut tunnor i kvarteren som samlar upp regnvatten från tak.
Här kan du fylla på din vattenkanna och ge din blomlåda eller rabatt lite fuktdrypande kärlek!
Om det inte regnar då?
Vi har en traktor som fyller på tunnorna om det inte regnar tillräckligt mycket. Den levererar vatten inom Visby,
dock inte i innerstaden eftersom den har svårt att ta sig fram där. Vattnet till traktorn hämtar vi från en enskild
brunn vid Norrgatt.
Våra gemensamma pooler är miljösnälla
Under de senaste två åren har vi renoverat våra pooler vid Terra Nova och Melonen. Genom att byta filter och
reglersystem och köpa in täcken till poolerna har vi minskat vår vattenförbrukning med 40 procent.

Vi tänker vattenbesparing från början vid nybygge
Varje gång vi bygger nytt ser vi till att skapa ett regnvattenmagasin och många av våra kvarter har idag
vattentunnor. Dessutom sätter vi vattenpåsar på nyplanterade träd för att kunna punktbevattna under den
viktiga period som träden behöver rota sig.
I vår senaste nyproduktion, Signallottan 2, har vi satt ned en vattentank som rymmer ca 70 kubikmeter vatten.
Där hamnar i stort sett allt regnvatten (dagvatten) som sedan används för bevattning. I kommande
nyproduktioner planerar vi att till delar använda regnvatten för bland annat tvättstugor, där vi utöver
vattenbesparing räknar med att kunna minska åtgången av tvättmedel och sköljmedel. Vi kommer också
succesivt försöka använda regnvatten för spolning i toaletter.

Hållbar mobilitet
Vi ställer om till fossilfritt bränsle i GotlandsHems bilar
Vi är inte riktigt som andra företag som försöker flyga mindre för att spara på miljön. För vi flyger ganska
sällan mellan Visby och Fårösund. Vi tänker inte heller sluta besöka våra hyresgäster i Fårösund och Burgsvik.
Däremot kan vi göra det på ett annat sätt för att vara lite snällare mot miljön. Vi byter därför nu ut våra bilar till
fossilfria alternativ. Vårt mål är att alla våra fordon ska vara fossilfria 2024. För vi vill köra miljösnällt.
Utsläppen från våra egna fordon har gått från 355 g/km (år 2017) till 140 g/km år 2021. Vilket är en minskning
med 60 %. Det är övergång till bilar som drivs av HVO och inköp av nya, mer bränslesnåla fordon som
resulterat i minskningen.
Tillsammans med Region Gotland är GotlandsHem med och testar ett nyutvecklat verktyg för att hjälpa
medarbetare och hyresgäster att resa mer hållbart till och från jobbet.
Testprojektet utförs av företaget Nudgd som utvecklar verktyget Resvana som ska hjälpa människor att resa
mer hållbart till och från jobbet. I projektet samarbetar vi med Nudgd och Region Gotland inom ramen
för Energipilot Gotland.
Region Gotlands och GotlandsHems medarbetare ingår i testet. Även hyresgäster i utvalda kvarter i
GotlandsHem har möjlighet att delta.
Resvana är en digital tjänst som gör det enklare att välja gång, cykel, buss, elbil eller samåkning lite oftare i
vardagen. Genom mer hållbara resvanor vill vi vara med och bidra till Sveriges energi- och klimatmål och
minskade utsläpp från inrikes transporter.

Mindre klimatpåverkan i nyproduktion
När vi bygger nya bostäder vill vi såklart göra detta med så lite klimatpåverkan som möjligt. Därför premierar vi
leverantörer som använder förnyelsebara drivmedel. Vi gör också beräkningar kring klimatpåverkan och
försöker hitta sätt att bygga miljösnällt utan stora merkostnader.
Kvarteret Bläckfisken har varit ett pilotprojekt där vi gjorde korrigeringar så att livslängden för stommen gick
från 50 till 100 år. Dessutom minskade vi mängden betong med 125 ton, vilket är en minskning på 20 ton
koldioxid. Vi har också målet att 85 procent av avfallet från byggnadsprocessen ska återanvändas eller
återbrukas.

OM HSB

HSB är en idéburen medlemsägd organisation som sedan starten
1923 baserat all verksamhet på en grundläggande tanke om att
skapa det goda boendet för medlemmarna genom att skapa

prisvärda och trygga bostäder genom bosparande, byggande och
långsiktig förvaltning. Som samhällsbyggare har HSB under snart
100 år byggt över 70 000 bostäder i Stockholms- och

Gotlandsområdet. HSB har nästan 700 000 medlemmar och är även Sveriges största privata
hyresvärd.

HSB Södertörn
HSB Södertörn är en medlemsägd, idéburen organisation som arbetar med nyproduktion, förvaltning,
medlemskap och bosparande.
HSB Södertörn förvaltar såväl bostäder som kommersiella lokaler åt bostadsrättsföreningar, samfälligheter,
allmännyttiga fastighetsbolag och privata fastighetsägare.
HSB Södertörn har verksamhet i Region Gotland samt Huddinge, Botkyrka och Nynäshamns kommuner.
Vi bildades 1995 genom en sammanslagning av HSB-föreningarna Huddinge-Botkyrka och Nynäshamn.
Vi arbetar aktivt med vår medlemsverksamhet som är navet inom HSB och idag har HSB Södertörn cirka 23
000 medlemmar och vår förvaltning berör omkring 16 000 lägenheter.
Beroende på säsong är vi knappt 100 anställda och våra kontor finns i Hallunda, Huddinge, Nynäshamn,
Tullinge och på Gotland.
HSB Södertörn är främst verksamma inom förvaltning och nyproduktion av flerfamiljshus men verksamheten
rymmer också kompetens inom allt från IT till marknadsföring och miljö - och kvalitétssäkring
Inom Region Gotland äger HSB Södertörn ett fastighetsbestånd om drygt ett hundratal hyresrätter, förvaltar
17 st bostadsrättsföreningar samt har inom snar framtid 4 st anställda placerade på Gotland.
HSB Södertörns nyproduktionsverksamhet bedrivs genom det delägda bostadsproduktionsbolaget HSB
Bostad AB.

HSB Bostads verksamhetsmodell
HSB Bostad AB bildades år 2000 och är bostadsproduktionsbolaget i Gotlands och Stockholms län. HSB
Bostad ägs av två HSB-föreningar, HSB Södertörn samt HSB Stockholm, och HSB Produktion.
HSB Bostad har som mål att producera ca 500 lägenheter per år. Vi lägger stor vikt vid stadsbyggnads- och
gestaltningsfrågor för att de nya bostadsområdena ska bli attraktiva, funktionella och trygga. Samverkan med
kommuner och eventuella andra byggherrar i områdena är därför central.
HSB Bostads verksamhetsområde omfattar hela nyproduktionsprocessen från tidig projektidé, markoch fastighetsförvärv, projektering, planprocesser och produktion till försäljning och eftermarknad.
Bolagets egen personal bemannar hela processen. Stort fokus läggs inte bara på att bygga bra bostäder
utan också på att skapa en attraktiv bostadsrättsförening med gemensamma funktioner och ytor som
ger mervärde för de boende. HSB Bostad tar ett ansvar för att utveckla goda boendemiljöer och trygga
bostadsområden.

HSB har erfarenhet av att utveckla komplexa projekt, såväl infill som stadsutvecklingsområden. HSB har
i egen regi bl.a. utvecklat Finnboda i Nacka och Filmstaden i Solna. Vi har fått förtroende att vara ankarbyggherre i Fokus Skärholmen och genomfört byggaktörsdrivna detaljplaner i Huddinge.
Genom HSB får kommunen en professionell och långsiktig samarbetspartner som planerar, finansierar,
bygger och förvaltar bostäder där vinsten går tillbaka till verksamhet och medlemmar. Vi vill även vara
hållbara i allt vi gör för att nå våra miljömål.
HSB värnar om miljön och utformar bostäder som har en så låg klimatpåverkan som möjligt under både
uppförandeprocessen och driften. Vi arbetar med stommens utformning samt anpassade materialval. I
samtliga HSBs projekt eftersträvas certifieringen Miljöbyggnad Silver. Fyra år i rad har HSB utsetts till
branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Ett av våra delmål
är en helt klimatneutral nyproduktion senast år 2040. Förvaltningen följer en energistrategi för minskad
energiförbrukning. HSB är även huvudsamarbetspartner för BoTrygg 2030.

Trygga hem för alla
De bostäder vi bygger är riktade mot olika målgrupper och ligger i olika prisklasser för att matcha efterfrågan
hos våra bostadssparare. Vi bygger även ett varierat utbud av lägenhetstyper för att få en mångfald i
hushållssammansättningen i bostadsrättsföreningen, vilket skapar förutsättningar för en väl fungerande
förening över tid. Stort fokus läggs inte bara på att bygga bra lägenheter utan också på att skapa en attraktiv
bostadsrättsförening med gemensamma funktioner och ytor som ger mervärde för de boende.
Vi utformar alltid praktiska, estetiskt tilltalande och effektiva lägenheter. Därtill lägger vi stor vikt vid gårdarnas
utformning och innehåll. Med genomtänkta gårdar skapar vi mervärde och ökad trygghet för de boende. Vi ser
gården som en plats för rekreation och samvaro. För att bostädernas identitet ska vara attraktiv för både
kommunen och dem som ska bo i husen arbetar HSB Bostad med ett identitetsprogram som fastställer hur vi
utformar projektet. I alla våra projekt arbetar vi med konstnärlig gestaltning, tvättstuga, gemensamhets
lokal/styrelserum.

HSB Dela
Att ta sig in på bostadsmarknaden kan vara svårt, särskilt för unga vuxna. Prisutvecklingen, amorteringskraven
och kravet på kontantinsats gör det svårt att skaffa sig ett hem. Därför har HSB tänkt utanför ramarna och
erbjuder modellen HSB Dela.
HSB Dela är en modell för att köpa och äga sin bostad, som riktar sig till bosparare i HSB som är i åldern 18–29
år. Den innebär att HSB köper halva bostadsrätten och medlemmen köper den andra halvan. Medlemmen
betalar kontantinsatsen för den del den köper, det vill säga halva. Tillsammans ingår medlemmen och HSB ett
samäganderättsavtal för bostadsrätten som beskriver rättigheter och skyldigheter. Medlemmen betalar hela
årsavgiften till bostadsrättsföreningen.
Samäganderättsavtalet gäller i tio år, men medlemmen kan närsomhelst välja att sälja bostadsrätten och då
säljs även HSBs andel. Vid försäljningen delas köpeskillingen lika mellan medlemmen och HSB. Fem år efter
tillträde kan medlemmen välja att köpa HSBs andel av bostadsrätten.

Att tillämpa HSB Dela prövas i HSBs nyproduktionsprojekt såsom i Torslunden. HSB Dela är en del i vårt arbete
att ge fler unga möjligheten att komma in på bostadsmarknaden och få njuta av ett eget hem.

Förvaltning HSB
Skillnaden mellan HSB och andra aktörer är att våra medlemmar ska bo i våra färdiga hus och att vi hjälper till
att förvalta dem. Det innebär ett extra ansvar och ett fokus på långsiktighet. Våra medlemmar ska vara nöjda
även efter inflyttning i den nya bostaden.
HSB levererar stabila och hållbara föreningar som erbjuder bostadsrättsföreningen professionellt stöd
och hjälp. HSB stannar kvar i föreningarna även efter inflyttning. Bland annat erbjuder vi kostnadsfri
juridisk rådgivning, utbildning, information och nätverk. HSB sköter den ekonomiska och tekniska
förvaltningen de första åren. Dessutom finns det en HSB-ledamot i varje förening som ger stöd och
bidrar med kunskap till föreningens styrelse under och mellan styrelsemöten. HSB representanter
stannar kvar i styrelsen i upp till två år. Det är en trygg process för att boende och bostadsrättsförening
ska få en bra start med ett långsiktigt perspektiv.

Vinst till det goda boendet
God ekonomi utifrån långsiktiga avkastningsmål är en förutsättning för att HSB Bostad ska kunna
hantera marknadsrisker, hantera byggrättsportföljen och producera bostäder till sina medlemmar. HSB
Bostads vinst stannar kvar i verksamheten och används till att fortsätta utveckla det goda boendet och
erbjuda medlemsnytta.

HÅLLBARHET

Systematisk miljö- och hållbarhetsarbete inom HSBs nyproduktion
Hela HSB Bostads verksamhet ska vara verkligt hållbar i alla processer senast år 2045. Det innebär att
nyproduktionsverksamheten inte ska ha någon negativ påverkan på vare sig miljö och klimat, samhället
eller enskilda individer. Det gäller hela vägen från leverantörsleden till boende och förvaltning av de
bostäder som byggs. Till det ska verksamheten fortsätta att bidra positivt genom bra boende och socialt
engagemang, vilket HSB gjort i snart 100 år. En viktig pusselbit är delmålet om en helt klimatneutral
nyproduktion senast år 2040.
Bostads mål om en verkligt hållbar nyproduktion är det övergripande målet i bolagets strategiska
hållbarhetsplan. Hållbarhetsplanen samlar alla bolagets mest väsentliga hållbarhetsfrågor och beskriver
med tretton konkreta delmål vad en verkligt hållbar nyproduktion innebär och tidplanen för att nå det
målet. Slutmålet ska nås senast 2045 men planen har flera ambitiösa etappmål på vägen dit. Senast
2040 ska hela HSBs verksamhet vara helt klimatneutral i samtliga led av värdekedjan.

Hållbarhetsstyrning med HSB hållbarhetsindex och miljöbyggnad
En nyckel för att nå uppsatta mål är bolagets systematiska hållbarhetsarbete som är väl integrerat i
verksamheten. Sedan några år tillbaka används HSB Hållbarhetsindex för att mäta och följa upp
hållbarhetsprestandan i alla nyproduktionsprojekt. HSB Hållbarhetsindex ger en övergripande bild av
projektens hållbarhetsprestanda samtidigt som det mäter precis hur långt projektet når på respektive
hållbarhetsområde. Det ger konkret vägledning till ständiga förbättringar.

Verktyget bakom HSB Hållbarhetsindex poängsätter och summerar alla hållbarhetsaspekter i varje
projekt och kontrollerar mot den basnivå som Bostad beslutat att alla projekt minst ska nå. Basnivån
omfattar HSBs egna minimikrav inom områdena Hållbarhetsstyrning, Resurseffektivitet, Klimat, Social
Hållbarhet, Utemiljö och mobilitet. Basnivån är betydligt mer ambitiös än nu gällande lagar, regler och
branschnormer och omfattar till exempel godkänd certifiering enligt Miljöbyggnad nivå silver, solceller,
laddstolpar för elbilar och beräkning av grönytor och klimatpåverkan. Ett hållbarhetsindex tas fram för
samtliga projekt inför beslut om säljstart, då säkerställs att projektet håller en bra hållbarhetsnivå.
Projektets Hållbarhetsindex verifieras utifrån färdig projektering vid byggstart och slutligt utfall efter
inflyttning. Det innebär uppföljning av bland annat energiprestanda, klimatpåverkan från
byggprocessen, byggavfall, risker och åtgärder för naturvärden och klimatanpassning, olyckor och
tillbud på byggarbetsplatsen, leverantörsbedömning och åtgärder för ökad social hållbarhet.
Systematiken med Hållbarhetsindex följer som en röd tråd genom verksamheten med tydliga rutiner,
mallar och interna stödverktyg för respektive hållbarhetsaspekt och skede av byggprocessen. Som
exempel kan nämnas systematik och vägledning för riskanalys av naturvärden och behov av
klimatanpassning, grönytefaktor, tekniska rambeskrivningar för energi och installationer samt
leverantörsbedömning. Genom HSBs Miljö- och hållbarhetsprogram säkerställs varje projekts
hållbarhetsnivå och kriterier i avtalet med HSBs entreprenörer och leverantörer.
Leverantörsleden är en viktig del av hållbarhetsarbetet och samtliga leverantörer och entreprenörer vid
nyproduktion ska följa HSBs uppförandekod för samarbetspartners. HSB ställer bland annat höga krav
på arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatserna.
Utifrån Hållbarhetsindex i de enskilda projekten tas ett resultat fram för bolaget, vilket är medelvärdet av
alla årets byggstartade respektive avslutade projekt. Detta nyckeltal är en del av såväl den strategiska
hållbarhetsplanen som ett av HSB Bostads övergripande strategiska mål. I takt med att kraven på
projekten måste höjas för att hålla takten i omställningen mot en verkligt hållbar nyproduktion höjs
basnivån och bolagsmålen för hållbarhetsindex. Det fungerar både som styrsystem och
hastighetsmätare på vilken takt HSB Bostad håller i det totala hållbarhetsarbetet. Ledningen följer noga
hållbarhetsarbetet vid varje delårsrapportering och årscykel finns för löpande uppdatering av policys,
malla, rutiner och arbetssätt. Utöver HSB Hållbarhetsindex mäts samtliga väsentliga
hållbarhetsområden enligt den strategiska hållbarhetsplanen och rapporteras i bolagets års- och
hållbarhetsredovisning.
En viktig del av basnivån i HSB Hållbarhetsindex är certifiering enligt Miljöbyggnad med byggnadsbetyg
silver. Miljöbyggnadscertifieringen säkerställer att viktiga frågor inom områdena energi, innemiljö och
byggmaterial beaktas genom hela projektet och ger bolagets kunder en extra kvalitetsstämpel då
byggnadens prestanda granskas av oberoende experter hos certifieringsorganet Sweden Green
Building Council. Bostad tar ansvar för Miljöbyggnadscertifieringen ända fram tills byggnadens
certifiering är verifieringen under verklig drift omkring tre år efter inflyttning. Med HSB Hållbarhetsindex
kompletterar vi Miljöbyggnad med egna högt ställda krav på resurseffektivitet, klimatpåverkan,
ekosystemtjänster och klimatanpassning, social hållbarhet, möjlighet till hållbart resande och ansvar i
våra leverantörsled.

Satsningsområde klimat
Att minska klimatpåverkan från byggprocessen är ett av nyproduktionens uttalade satsningsområden
och en viktig pusselbit i att hela HSB ska bli klimatneutrala senast 2040. Den 1 januari 2022 tar HSB
Bostad därför ett stort kliv mot en klimatneutral nyproduktion och sätter ett maxtak för hur mycket
klimatpåverkan ett projekt får ha. Gränsen sätts till max 300 kg CO2e/kvm BTA1, vilket säkerställer att
alla projekt måste göra åtgärder för att minska klimatpåverkan då branschsnittet för de flerbostadshus
som byggs idag ligger högre. Syftet är att på allvar öka takten i omställningen mot en klimatneutral
nyproduktion. Minskad klimatpåverkan ges också ytterligare tyngd i HSB Hållbarhetsindex för att höja
incitamentet att gå ännu längre än det nya baskravet och de nya riktlinjerna och arbetsstöden hanterar
också det nya lagkravet om klimatdeklarationer.

Nyproduktionsens hållbarhetsmål
Hållbarhetsmålen representerar bolagets viktigaste hållbarhetsfrågor, det vill säga de områden där
bolaget har störst risk till negativ påverkan på omvärlden och / eller möjlighet att bidra positivt.
Tillsammans visar målen vägen mot en verkligt hållbar nyproduktion senast år 2045.

1

CO²e avser koldioxidekvivalenter, dvs totalt utsläpp av klimatgaser omräknat till koldioxidekvivalenter
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Telefon: 0498-20 79 33

Telefon: 070-325 33 80

Epost: joakim.martell@gotlandshem.se

Epost: mattias.bjork@hsb.se

AB GOTLANDSHEM

HSB BOSTAD

Postadress

Postadress

621 83 Visby

Box 8160
104 20 Stockholm

Organisationsnummer

Organisationsnummer

556066-0523
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BILAGA
-

Torslunden, Visby – Bilaga till markanvisningsansökan; dat 2022-08-05

VI SER FRAM EMOT ETT SAMARBETE FÖR GEMENSAM UTVECKLING AV
TORSLUNDEN

• Dåligt utnyttjat och skött grönområde,
två hus med verksamheter och
idrottenshus

• Kan förtätas samtidigt som grönstruktur
bevaras och utvecklas för lek och
närrekreation

• Bebyggelse längs med Lummelundsväg
och Broväg kan knyta samman
stadsdelen och en boendepark skapas
inne i området. Alternativt kan
bebyggelse skapas längs
Neptunagatan.

• Bebyggelse kan bidra till att förbättra
upplevelse av Visbys entréer

Naturvärdeskartan

FÖP Visby 2025
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Flygb11/leru11derlag 31 oktober 2005
Exp loatering kräver hänsyn
Alvarmark
Exploateringsmöjlig het b egränsad
Exploatering kräver hänsyn

.d

clDGotlandsHem

HSB - där möjligheterna bor

Pr = Promenad
Lu= Lugn och Ro
Gr = Grönområde

Stadens entrésträckor

Möjlig etapp 2
Verksamhet

Torslunden

EXEMPEL OMRÅDESDISPOSITIONER

1) Lameller – Exponerad park
2) Vinkelhus – Integrerad park

1) Lameller / Exponerad park – Översikt
Exploateringsdata:
Områdesarea (exkl. verksamhetstomt): 19 775 m2
Byggnadshöjd: 4 + indragen våning
BTAljus Bostad : ca 20 000 m2
BYA: ca 4 600 m2
Antal bostäder: 250 bostäder

1) Lameller / Exponerad park – Översikt

1) Lameller / Exponerad park – Vy från Broväg

1) Lameller / Exponerad park – Vy från Lummelundsväg

Park (rekreation/dagvatten)

-

2) Vinkelhus / Integrerad park – Översikt
Exploateringsdata:
Områdesarea (exkl. verksamhetstomt): 19 775 m2
Byggnadshöjd: 4 + indragen våning
BTAljus Bostad : ca 21 500 m2
BYA: ca 4 600 m2
Antal bostäder: 270 bostäder

Park (rekreation/dagvatten)

2) Vinkelhus / Integrerad park – Översikt

2) Vinkelhus / Integrerad park – Vy från Broväg

Park (rekreation/dagvatten)

2) Vinkelhus / Integrerad park – Vy från Lummelundsväg

Torslunden utformas för att hantera dagvatten/skyfall och tillsammans kan vi utforma och skapa en plats för
rekreation, lek och biologisk mångfald samtidigt som parken hanterar dagvatten/skyfall.
BILDKÄLLA: www.arkitekt.se/landskapsarkitektur/dagvatten-och-skyfallshantering-i-ralambshovsparken/
Landskapsarkitekt: URBIO

I_

~

Platser som gör många jobb samtidigt

BRF VISBY GÄRDE,
GOTLAND
ANTAL BOSTÄDER: 46
INFLYTT: 2020

ARKITEKT: Structor

BRF FINNBODA UDDE, NACKA
ANTAL BOSTÄDER: 43
INFLYTT: 2016

ARKITEKT: ÅWL

HSB- där möjligheterna bor

BRF SILVERSKATTEN, SIGTUNA
ANTAL BOSTÄDER: 77
INFLYTT: 2023

ARKITEKT: Tengbom (Witte)
TengbomArkitekter

2022-08-23

Kompletterande underlag till
Region Gotland angående
markanvisning Torslunden
GotlandsHem lämnade tillsammans med HSB in en ansökan om markanvisning till Region Gotland den
5 augusti. Efter beredning har GotlandsHem fått ett antal kompletterande frågor som jag nedan
försöker besvara.
Hur ser de ekonomiska fördelarna ut för Gotlandshem (och HSB) med att samarbeta i detta projekt.
Vad är det som kommer att bli effektivare och därmed billigare?
Redan i detta stadie har GotlandsHem kunnat dra nytta av HSB Bostads förmåga att förbereda och
driva projekt. HSB Södertörn har dessutom god lokalkännedom och är redan etablerade på Gotland.
GotlandsHem har därför kunnat bidra till detta med minimal insats och låg kostnad. I kommande faser,
vid en markanvisning, bedömer vi att samarbetet kommer leda till besparingar i arbetskraft och
konsultkostnader då vi kommer dela detta mellan oss. Enkel uttryckt så kommer det som kostar 1
kosta GotlandsHem 0,5 fram till projektering och byggstart. Om vi dessutom kan genomföra detta som
en byggherredriven planering bedöms ett samarbete ytterligare bidra till lägre kostnader. Själva
byggandet kommer sedan genomföras i egen regi med totalentreprenad som kommer upphandlas.
Där är GotlandsHems möjligheter till samarbete till del begränsat av LOU.
Varför har ni valt HSB och skulle det i teorin kunna vara någon annan aktör?
I teorin skulle det kunna vara vilken aktör som helst med liknande inriktning som GotlandsHem, dvs att
bidra med fler bostäder till den gotländska bostadsmarknaden med en affärsmässig grund. Vi bedömer
att HSB är en lämplig aktör då de har både hyresrätter och bostadsrätter i sitt bestånd samt att dom
har bland annat har en bra modell för unga att äga sin första bostad. Vi bedömer också att HSB Bostad
kan bidra med god kompetens och förmåga i planeringsfasen med hänsyn till deras nationella
kapacitet att driva större projekt. HSB skiljer sig också åt från många andra aktörer då det inte finns ett
direkt privat vinstintresse, utan är i stället medlemsdrivet i grunden och har förmåga att finansiera sin
del av arbetet. Detta exkluderar på intet sätt möjligheten att arbeta tillsammans med privata aktörer,
men i det här fallet har vi kunnat dra nytta av HSB arbete.

2022-08-23

Är det finansiellt möjligt att ni skulle ta hela kakan dvs bygga 100% hyresrätter själva?
Ja, det är finansiellt möjligt för GotlandsHem att bygga 300 bostäder i Torslunden, men inte 100%
hyresrätter. Det har att göra med att det totala lånefinansieringsutrymmet inte täcker kostnaderna för
hela GotlandsHems behov. Mest fördelaktigt bedöms vara att på den totala nyproduktionen de
kommande tio åren utgå från 2/3 hyresrätter och 1/3 bostadsrätter. Just Torslunden är ett område där
bostadsrätter bedöms finansiellt fördelaktigt med hänsyn till läget.

Joakim Martell
VD

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

RS AU § 169

Protokoll
Sida 35 (46)

Ansökan om direktanvisning mark Torslunden

Ärendenummer: RS 2022/1011
Arbetsutskottets beslut

x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande

Sammanfattning

En ansökan om direktanvisning av mark för del av Visby Norr 1:1 samt
Torsken 1, (Torslunden), har gemensamt inkommit från AB Gotlandshem och
HSB Bostad AB.
Avsikten är att dessa två tillsammans ska utveckla området och uppföra både
hyresrätter och bostadsrätter. AB Gotlandshem har ett befintligt
bostadsområde som angränsar till detta område.
Området Torslunden utgörs av ca 20 000 kvm mark och är utpekat som möjlig
byggbar mark i Region Gotlands ”gluggutredning”, det vill säga den utredning
som genomförts för att ta fram enkelt byggbar mark, och en anvisning till AB
Gotlandshem och HSB Bostad AB skulle ge en möjlighet att tillskapa en
nödvändig utveckling av området med blandade bostadsformer för flera olika
målgrupper.
Planprocessen för Torslunden som startade 2017 är i ett slutskede och båda
aktörerna har beskrivit en vilja att samverka med regionen i slutförandet av
planprocessen.
Bostadssituationen på Gotland i allmänhet och i Visby i synnerhet är ansträngd
och tillkomsten av ytterligare bostäder är kritisk för bl.a. studenter,
försvarsanställda, anvisade flyktingar samt äldre. Såväl AB Gotlandshem som
HSB Bostad AB är etablerade med flera genomförda projekt och detta
gemensamma upplägg visar på fördelen med att etablera blandade
upplåtelseformer.
För möjligheten att nå måluppfyllelse av bostadsbyggande enligt regionens
beslutade riktlinjer för bostadsförsörjning med ett byggande av minst 300
bostäder per år krävs att byggnadstakten på ön ökar, trots de svåra ekonomiska
utmaningar som förväntas påverka bostadsbyggandet de närmaste åren.
Särskilt svårt är det i nuläget då byggkostnaderna ökat dramatiskt och
bostadsfinansiering har gjort det både svårare och dyrare att kunna bygga
enbart hyresrätter till acceptabla hyresnivåer. Det som möjliggör projektet trots
detta är att de två bolagen tillsammans kan dela på exploateringskostnaderna,
dela risker och komma upp i volym (cirka 250-270 bostäder totalt).
Anvisningen innebär att marken kommer säljas till marknadsvärderat pris.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

Bolagen har fört diskussioner om gemensamma projekt under en tid och har
därför möjlighet att starta upp byggprocesser utan lång startsträcka när
planprocessen väl är klar.
Båda aktörerna har tidigare och var för sig visat intresse för det aktuella
området och senast 2017 när regionstyrelseförvaltningen föreslog en
direktanvisning av nu aktuellt område till AB Gotlandshem återremitterades
ärendet.
Bedömning

Som beskrivits ovan har Gotland stora behov av bostadsbyggande som
överstiger den nyproduktionstakt som nu råder. Därför är det av vikt att
prioritera möjliga projekt där planlagd mark finns eller kommer att finnas i
närtid.
AB Gotlandshem finns redan som aktör på intilliggande fastigheter, varför
detta område kan anses som en naturlig utveckling av befintligt bestånd.
Mot bakgrund av ovanstående samt kraven på nyproduktion i ägardirektivet
för AB Gotlandshem bedömer regionstyrelseförvaltningen att det är lämpligt
att direktanvisa aktuellt område till AB Gotlandshem och HSB Bostad AB med
villkor om byggnadskrav samt att slutföra planarbetet för området.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Caroline Thomasson, bostadsstrateg och Peter Lindvall,
regiondirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att beslutsunderlag kompletteras med en tydligare
motivering till varför direktanvisning är lämpligt. Tydligare information om
ungdoms- och seniorbostäder. Samt att de ekonomiska fördelarna tydliggörs.
Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Ansökan om direktanvisning av mark – Torslunden, daterad 2022-08-08
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08

Digital justering
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/820
22 augusti 2022

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Förfrågan om markanvisning av del av Östergarn Ganne 1:29
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att
- godkänna direktanvisning av mark avseende del av Östergarn Ganne 1:29 för
byggande av bostadsrättslägenheter, under förutsättning att ett bindande avtal
kan tecknas som säkerställer permanentboende i uppförda bostäder.
- ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samverkan med
teknikförvaltningen upprätta ett tvåårigt markanvisningsavtal med
Äppellunden Fastighets AB, för godkännande i regionstyrelsen.

Sammanfattning

Region Gotland äger fastigheten Östergarn Ganne 1:29, som enligt gällande
detaljplan kan användas för bostads-, kontors- och vårdändamål. På fastigheten finns
ett särskilt boende för äldre, som sedan september år 2021 drivs av en privat
vårdaktör på uppdrag av regionen. Detaljplanen för området tillåter att marken
används för bostad, vård och kontor. Den byggrätt som återstår inom planen och
som kan utnyttjas av exploatören är ca 800 kvm byggnadsarea. Detaljplanen tillåter
byggnation i två våningar. En avstämning avseende VA-läget i Katthammarsvik har
gjorts med VA-avdelningen och bedömningen är att en exploatering av området i
enlighet med detaljplanen ryms inom nuvarande kapacitet för både avloppshantering
och vattenförsörjning.
Under år 2021 kontaktades Region Gotland av Nygarn Utveckling AB (Nygarn), som
arbetar för att utveckla Östergarnslandet. Nygarn har sedan tidigare ett projekt vid
namn Provbo, som har visat att det finns intresse från personer och familjer i olika
åldersgrupper för små till medelstora permanentbostäder, främst i storleksordningen
2 – 3 rum. GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan) där Nygarn ingår,
arbetar också med ett pilotprojekt runt två skolor, Kräklingbo skola och Stenkyrka
skola med sina respektive upptagningsområden. Projektet har fokus på utveckling av
den lokala attraktionskraften, att skapa fler bostäder till gagn för barnfamiljer och en
ökad samverkan mellan bygd och skola.
Nygarn lämnade in en första projektbeskrivning tillsammans med begäran om
markanvisning i oktober 2021. Regionens exploateringsgrupp har efter den första
kontakten fört en dialog med exploatörens arbetsgrupp för projektet, som under
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tiden också har lämnat in kompletteringar till projektbeskrivningen, i januari, juni och
augusti 2022.

Rödskrafferat område utgör berörd del av Östergarn Ganne 1:29. Avgränsningen kan komma att
ändras vid den lantmäteriförrättning som nu pågår för att avstycka området till en egen fastighet.

För genomförandet av projektet har det under tiden efter den inledande kontakten
bildats ett fastighetsbolag, Äppellunden Fastighets AB (fastighetsbolaget). Begäran
om markanvisning lämnades in av Nygarn men gjordes för fastighetsbolagets
räkning. Nygarn äger i ett inledande skede 10 % av aktierna i fastighetsbolaget, men
tanken är att efterhand som projektet konkretiseras öka aktiekapitalet genom
nyemissioner till de tillkommande aktieägarna. Övriga aktieägare och styrelse i
fastighetsbolaget är i nuläget Christina Gustafsson, Mårten Lindström, Dan
Kolmodin, Gunnar Bendelin och PG Ekbom.
Enligt fastighetsbolaget finns det ett stort antal lokala intressenter, såväl permanentsom deltidsboende på Östergarnslandet som meddelat sitt intresse för att bli
aktieägare i bolaget och bidra med finansiering. Fastighetsbolaget menar att antalet
intressenter idag uppgår till 27 personer, som vill teckna sig för sammanlagt 29
andelar. Vidare menar man att samtliga har stark förankring i Östergarnslandets
utveckling, genom engagemang i förenings- och/eller näringsliv. 20 av dessa är
permanentboende, övriga är deltidsboende i fritidshus som används året runt.
Exploatören vill med sitt förslag åstadkomma byggande av 10 – 15 bostäder
beroende på utformning och lägenhetsstorlek. Två arkitekter har tagit fram var sitt
idéförslag till hur byggnaderna skulle kunna utformas. Slutligt val av utformning
avses att ske i samband med val av upplåtelseform. Exploatören tänker sig att
lägenheterna ska utformas enligt den så kallade RAW-modellen. I korthet innebär
RAW-modellen att det enbart är enrumslägenheter som byggs, men att lägenheterna i
gengäld är så stora att de kan delas upp i fler rum. Exploatören menar att detta ger de
boende en möjlighet att med mellanväggar och mellanbjälklag successivt anpassa
bostäderna.
När det gäller upplåtelseform är exploatörens huvudalternativ att bygga
ägarlägenheter. Ägarlägenheter bildas genom lantmäteriförrättning, där varje lägenhet
avstyckas till att utgöra en egen fastighet vars gränser sammanfaller med dess golv,
tak och väggar. Således kan de också säljas vidare på bostadsmarknaden.
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Konceptet ägarlägenheter infördes 2009 i Sverige, men har sedan dess inte fått något
stort genomslag på bostadsmarknaden. De senaste två åren har det byggts ca 1 000
ägarlägenheter i Sverige och totalt fanns år 2021 omkring 2 600 ägarlägenheter, vilket
kan jämföras med antalet bostadsrättslägenheter som totalt uppgår till mer än 1
miljon. Bland de fördelar som särskilt brukar framhållas med ägarlägenheter är att
bostadsinnehavaren har en större rådighet över sin bostad och kan själv t ex besluta
om uthyrning av bostaden utan att fråga sina grannar eller samfällighetsföreningen.
Till nackdelarna hör att det juridiska ramverket kring ägarlägenheter är svagare
jämfört med bostadsrätter, där det finns en särskild lagstiftning som sätter spelregler
för bland annat skötsel, drift och finansiering av gemensamma anläggningar. För en
ägarlägenhet, som räknas som en egen fastighet, får skötsel av gemensamma
anläggningar ske inom ramen för en samfällighetsförening.
Fastighetsbolaget anger i sin senaste komplettering (2022-08-19) att huvudalternativet
fortfarande är ägarlägenheter. Man menar att intressenterna i fastighetsbolaget har en
djup förankring i bygden och ett långsiktigt intresse att bidra till bostadsförsörjningen
genom att bygga lägenheter för permanentboende. Man ser ägarlägenheter som den
upplåtelseform som dels ger lägst kostnader för den boende, dels har bra
förutsättningar för att genomföras väl. Exploatören har kontakt med flera företag
som bygger ägarlägenheter och möjligheter att dra nytta av deras erfarenheter och har
också fört diskussioner med banker som är beredda att finansiera projektet. Men
fastighetsbolaget anger även att man är öppna för att, som ett alternativ till
ägarlägenheter, bilda en bostadsrättsförening som bygger lägenheterna som
bostadsrättslägenheter och i sina stadgar inför skarpa krav på permanentboende.
Exploatören säger sig vara införstådd med regionens riktlinjer för markanvisningar
och är beredd att betala ett markpris som baseras på en för permanentboende
marknadsmässig värdering av marken.
Gällande regelverk för markanvisning av mark anger att mark för bostäder normalt
fördelas genom markanvisningstävling, men kan under särskilda förutsättningar säljas
via direktanvisning eller via fastighetsmäklare. Markanvisning genom direktanvisning
kan användas när det är bästa sättet att uppnå de mål som regionen har. Motiven för
direktanvisning bör tydligt redovisas och markpriset ska alltid baseras på en
marknadsmässig värdering. Särskilda förutsättningar som möjliggör direktanvisning
kan till exempel vara om marken ska användas för uppförande av hyreslägenheter.
Om regionstyrelsen beslutar att marken ska direktanvisas till Äppellunden Fastighets
AB kommer ett markanvisningsavtal att upprättas och förhandlas med
fastighetsbolaget och därefter kommer avtalet upp för beslut om godkännande i
regionstyrelsen. När markanvisningsavtalet är godkänt och underskrivet av båda
parter har fastighetsbolaget två år på sig att utforma projektet, ansöka om bygglov,
samt efter godkänt bygglov förvärva fastigheten. Förvärvet av fastigheten kommer då
att ske till marknadsmässiga villkor. Marknadsvärdering har ännu inte utförts, en
sådan kommer att ske under processen med framtagande av markanvisningsavtalet.
Bedömning

Det finns ett tydligt uttalat mål om att fler bostäder ska byggas över hela Gotland.
Ett av de bostadspolitiska målen för Gotland är att det årligen ska byggas 300
bostäder (för permanent bruk) fördelade över ön. Hittills har det varit svårare att få
till stånd byggande av bostäder för permanentboende utanför Visby. Exploatörens
initiativ är därför positivt och glädjande.
Gällande regelverk för markanvisning av mark anger att mark för bostäder normalt
fördelas genom markanvisningstävling, men kan under särskilda förutsättningar säljas
via direktanvisning eller via fastighetsmäklare. Markanvisning genom direktanvisning
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kan användas när det är bästa sättet att uppnå de mål som regionen har. Motiven för
direktanvisning bör tydligt redovisas och markpriset ska alltid baseras på en
marknadsmässig värdering. Särskilda förutsättningar som möjliggör direktanvisning
kan till exempel vara om marken ska användas för uppförande av hyreslägenheter.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att även andra upplåtelseformer kan
vara aktuella att godkänna under förutsättning att det kan garanteras att bostäderna
kommer att användas för permanentboende. Detta kan bedömas vara i linje med
målet att årligen uppföra 300 bostäder för permanent bruk fördelade över hela ön.
Vid bedömning av exploatörens huvudalternativ ägarlägenheter, konstateras att det
saknas möjligheter för regionen att säkerställa att de uppförda lägenheterna även
långsiktigt förblir permanentbostäder. Även om den nuvarande bolagsstyrelsen har
goda ambitioner med projektet, finns det inget som garanterar långsiktigheten i detta,
ledamöterna i en styrelse liksom ägarna till lägenheterna kan relativt snabbt förändras.
En ägare till en lägenhet har full rådighet över hur och när denne hyr ut sin lägenhet.
Exploatören har i komplettering 2022-08-19 öppnat för möjligheten att som ett
alternativ till ägarlägenheter, bilda en bostadsrättsförening som bygger lägenheterna
som bostadsrättslägenheter och i sina stadgar inför skarpa krav på permanentboende.
Regionstyrelseförvaltningen anser att ett alternativ med byggande av lägenheter i
bostadsrättsform med föreningsstadgar som säkerställer permanentboende och som
kombineras med en tilläggsköpeskilling som faller ut om föreningen ändrar sina
stadgar under en 10-årsperiod, kan vara en möjlig lösning som bör utredas. Hur ett
avtal ska konstrueras för att säkerställa detta, måste undersökas vidare.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan
med teknikförvaltningen ta fram ett markanvisningsavtal med Äppellunden
Fastighets AB för godkännande i regionstyrelsen.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv utifrån beslutsförslaget
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Beslutsförslaget innebär ett avsteg från huvudregeln när det gäller Region Gotlands
regelverk för markanvisning, men bedöms rymmas inom de möjligheter till alternativ
hantering som regelverket medger.
2. Ekonomiskt perspektiv
Beslutsförslaget möjliggör att regionen får en marknadsmässig köpeskilling för
marken. Området ligger vidare inom kommunalt verksamhetsområde för vatten- och
spillvatten. Region Gotlands kostnader för utbyggnad av VA-nätet täcks av
anslutningsavgifter.
3. Barnperspektiv
Ej aktuell.
4. Jämställdhetsperspektiv
Ej aktuell.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Genom beslutsförslaget tillskapas 10-15 nya bostäder i Katthammarsvik, vilket är
positivt och ger möjligheter för människor att bo kvar i sin hembygd samt möjliggör
för inflyttning.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuell.
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- Förfrågan om förvärv av mark (2021-10-19)
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- Två arkitektförslag
- Komplettering till projektbeskrivning (2022-01-12)
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- Komplettering per e-post (2022-08-19)
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Peter Lindvall
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Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
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Äppellunden
För räkning blivande fastighetsbolagfår Nygarn Utveckling AB framställa förfrågan att blivande
fastighetsbolag, i enlighet med samtal med exploateringsgruppen, från Region Gotland få förvärva
del av fastigheten Östergarn Ganne 1:29.

REV I
2021 10 17

ÄPPELLUNDEN – KATTHAMMARSVIK
PROJEKTSAMMANFATTNING

1

BAKGRUND.
Diskussionerna och arbetet kring Äppellunden kom igång med anledning av GUBIS-projektet –
lägenhetsbyggande på Gotlands landsbygd, men även med anledning av tankar kring bland annat
möjligheterna för Kräklingbo skola att finnas kvar samt att kunna erbjuda bostäder till de som vill
flytta till bygden eller stanna kvar i en ny boendeform. Nygarns projekt Provbo har visat att det finns
intresse från personer och familjer i olika åldersgrupper för små till medelstora permanentbostäder,
främst i storleksordningen 2 - 3 rum.
Vid en första förfrågan i september till intresserade i bygden kom ca 35 personer till ett första möte.
Många har visat intresse för att tillsammans med Nygarn gå in som ägare i ett för projektet bildat
fastighetsaktiebolag (”Fastighetsbolaget”) och kvarstå som långsiktiga ägare. Tanken är att
Fastighetsbolaget skall förvärva del av fastigheten Östergarn Ganne 1:29 (”Fastigheten”) från Region
Gotland och på denna bygga bostäder med den byggnadsyta som gällande detaljplan medger
(”Projektet”). En arbetsgrupp för projektet har bildats och består av Mårten Lindström, Eva
Engström, Dan Kolmodin, PG Ekbom, Gunnar Bendelin och Christina Gustafsson
(”Arbetsgruppen”).

2

PROJEKTET.
Arbetsgruppen bedömer att Projektet mot bakgrund av Fastighetens storlek och gällande
detaljplan skulle kunna omfatta byggande av 10 – 15 bostäder beroende på utformning och
lägenhetsstorlek.
På uppdrag av GUBIS-projektet har två arkitekter, Carin Johansson och Hans Murman, tagit
fram två idéförslag hur Fastigheten skulle bebyggas och byggnaderna utformas, se Bilaga A.
Slutligt val av alternativ kommer att ske senare i samband med val av upplåtelseform.
Utgångspunkten för Projektet är att bostäderna skall vara avsedda för permanentboende,
byggas med modern teknik samt med miljö och hållbarhet i fokus. Bostäderna skall vara
tillgängliga även för boende med begränsad ekonomi.
Arbetsgruppen har påbörjat en analys och utvärdering av lämpligaste upplåtelseform för
bostäderna där såväl de boendes önskemål som finansieringsmöjligheter påverkar slutligt val
av upplåtelseform. Det som ligger närmast till hands är hyresrätter, eventuellt i form av
hyrköpsavtal, i kombination med den relativt nya upplåtelseformen ägarlägenheter.
Byggandet av bostäderna kommer att ske etappvis för att minska det korta
finansieringsbehovet och projektrisken.

3

FASTIGHETSBOLAGET OCH DESS FINANSIERING.
Fastighetsbolaget kommer att vara ett nybildat aktiebolag där intressenter förvärvar aktier i
kombination med att de lämnar efterställda ägarlån till Fastighetsbolaget för att finansiera
Projektet. Arbetsgruppens bedömning är att varje intressent investerar SEK 100 000 fördelat
på aktiekapital och lån. Med ett initialt bedömt behov av egen finansiering om ca SEK
2 500 000 – 3 000 000 skulle det vara tillräckligt med 25 – 30 intressenter. Resterande
finansiering under byggtiden avses lösas med sedvanliga bankkrediter. Hur
Fastighetsbolagets långsiktiga finansiering skall struktureras är avhängigt av bostädernas
upplåtelseform. Hyresrätter kräver mer finansiering till Fastighetsbolaget medan exempelvis
ägarlägenheter i större utsträckning finansieras av de boende. Genom en kombination av
egeninsats och egna lån får de boende lägre boendekostnader än i hyresrätt.

4

STEG OCH TIDPLAN
Arbetsgruppen har gjort följande bedömning av erforderliga initiala steg och hur en
preliminär tidplan skulle kunna se ut.
1. Besked från Region Gotland att Fastighetsbolaget skall erbjudas att förvärva
Fastigheten,
2. Efter positivt besked enligt punkt 1 kan Fastighetsbolaget etableras, avtal om förvärv
av Fastigheten ingås och grundfinansiering komma på plats. Beslut om
upplåtelseform(er) och val av arkitektförslag,
3. Lantmäteriförrättning för avstyckning,
4. Fastighetsbolaget tar fram erforderliga underlag för bygglov (inklusive
etappindelning) och ansöker om bygglov,
5. Bygglov beviljas,
6. Upphandling av byggentreprenad
7. Startbesked och byggstart.

Efter positivt besked enligt punkt 1 kan Fastighetsbolaget etableras inom kort (några veckor)
och grundfinansiering var på plats inom någon månad. Likaså kan steg 4 inledas kort efter
positivt besked enligt punkt 1. Tidplanen för övriga punkter är beroende av varandra och för
tidigt att adressera i nuläget.
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Komplettering av begäran till Regionsstyrelsen om markanvisning från Nygarn Utveckling AB,
daterad 2021-10- 19 avseende del av fastigheten Östergarn Ganne 1:29

ÄPPELLUNDEN – KATTHAMMARSVIK
KORT PROJEKTBESKRIVNING

1

BAKGRUND.
Diskussionerna och arbetet kring Äppellunden kom i gång med anledning av GUBIS-projektet –
lägenhetsbyggande på Gotlands landsbygd, men även med anledning av tankar kring bland annat
möjligheterna för Kräklingbo skola att finnas kvar samt att kunna erbjuda bostäder till de som vill
flytta till bygden eller stanna kvar i en ny boendeform. Nygarns projekt Provbo har visat att det finns
intresse från personer och familjer i olika åldersgrupper för små till medelstora permanentbostäder,
främst i storleksordningen 2 - 3 rum.
Vid en första förfrågan i september 2021 till intresserade i bygden kom ca 35 personer till ett första
möte. Många har visat intresse för att tillsammans med Nygarn gå in som ägare i ett för projektet
bildat fastighetsaktiebolag (”Fastighetsbolaget”) och kvarstå som långsiktiga ägare med lokal
förankring. Tanken är att Fastighetsbolaget skall förvärva del av fastigheten Östergarn Ganne 1:29
(”Fastigheten”) från Region Gotland och på denna bygga bostäder med den byggnadsyta som
gällande detaljplan medger (”Projektet”). En arbetsgrupp för projektet har bildats och består av
Mårten Lindström, Eva Engström, Dan Kolmodin, PG Ekbom, Gunnar Bendelin och Christina
Gustafsson (”Arbetsgruppen”). Projektet kommer att drivas i nära samarbete med Nygarn och
GUBIS. Intressenter och aktieägare kommer att vara personer med lokal förankring i bygden.

2

PROJEKTET.
Arbetsgruppen bedömer att Projektet mot bakgrund av Fastighetens storlek och gällande
detaljplan skulle kunna omfatta byggande av 10 – 15 bostäder beroende på utformning och
lägenhetsstorlek.
På uppdrag av GUBIS-projektet har två arkitekter, Carin Johansson och Hans Murman, tagit
fram två idéförslag hur Fastigheten skulle kunna bebyggas och byggnaderna utformas. Dessa
förslag kommer att kommenteras och bearbetas inom kort. Slutligt val av alternativ kommer
att ske senare i samband med val av upplåtelseform. Tänkt dispositionsplan bifogas, Bilaga
A. Detta är ett arbetsdokument som kan anpassas.
Utgångspunkten för Projektet är att bostäderna skall vara avsedda för permanentboende,
byggas med modern teknik samt med miljö och hållbarhet i fokus. Bostäderna skall vara
tillgängliga även för boende med begränsad ekonomi.
Arbetsgruppen har påbörjat en analys och utvärdering av lämpligaste upplåtelseform för
bostäderna där såväl de boendes önskemål som finansieringsmöjligheter påverkar slutligt val
av upplåtelseform. Det som ligger närmast till hands är hyresrätter, eventuellt i form av
hyrköpsavtal, i kombination med den relativt nya upplåtelseformen ägarlägenheter.
Byggandet av bostäderna kan komma att ske etappvis för att minska det korta
finansieringsbehovet och projektrisken om detta bedöms erforderligt.

3

FASTIGHETSBOLAGET OCH DESS FINANSIERING.
Fastighetsbolaget kommer att vara ett nybildat aktiebolag där intressenter förvärvar aktier i
kombination med att de lämnar efterställda ägarlån till Fastighetsbolaget för att finansiera
Projektet. Arbetsgruppens bedömning är att varje intressent investerar SEK 100 000 fördelat
på aktiekapital och lån i fördelning 10/90 och varje sådant ”paket” blir en ”Enhet”. Med ett
initialt bedömt behov av egen finansiering om SEK 2 500 000 – 3 000 000 skulle det vara
tillräckligt med att 25 – 30 Enheter tecknas. Redan innan vi kunnat ge ett konkret förslag har
arbetsgruppen fått tecknande av 19 Enheter bekräftade. Varje intressent kan teckna sig för en
eller flera enheter. Resterande finansiering under byggtiden avses lösas med sedvanliga
bankkrediter.
Hur Fastighetsbolagets långsiktiga finansiering skall struktureras är avhängigt av bostädernas
upplåtelseform. Hyresrätter kräver mer finansiering till Fastighetsbolaget medan exempelvis
ägarlägenheter i större utsträckning finansieras av de boende. Genom en kombination av
egeninsats och egna lån får de boende lägre boendekostnader än i hyresrätt.

4

STEG OCH TIDPLAN
Arbetsgruppen har gjort följande bedömning av erforderliga initiala steg och hur en
preliminär tidplan skulle kunna se ut.
1. Besked från Region Gotland att Fastighetsbolaget genom direktanvisning ska
erbjudas att förvärva Fastigheten,
2. Efter positivt besked enligt punkt 1 kan Fastighetsbolaget etableras,
markanvisningsavtal ingås och grundfinansiering sätts på plats. Beslut om
upplåtelseform(er) och val av arkitektförslag,
3. Lantmäteriförrättning för avstyckning inleds,
4. Fastighetsbolaget tar fram erforderliga underlag för bygglov (inklusive
etappindelning) och ansöker om bygglov,
5. Bygglov beviljas,
6. Exploaterings/genomförandeavtal ingås mellan Regionen och Fastighetsbolaget,
7. Upphandling av byggentreprenad, och
8. Startbesked och byggstart.
Efter positivt besked enligt punkt 1 kan Fastighetsbolaget etableras inom kort (några veckor)
och grundfinansiering vara på plats inom någon månad.
_________________________________
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Komplettering nr 2. (daterad 6 juni 2022) till begäran om markanvisning från Nygarn Utveckling AB,
daterad 2021-10- 19 avseende del av fastigheten Östergarn Ganne 1:29 (med komplettering 1 ingiven
2022 01 12)

ÄPPELLUNDEN – KATTHAMMARSVIK
Begärd markanvisning
1

BAKGRUND.
Med hänvisning till möte med Rebekka Gannholm och Susanna Collin vid Region Gotland den 30
maj 2022, beträffande begäran om markanvisning följer nedan vissa kompletteringar vad avser
projektet Äppellunden i Katthammarsvik (Projektet).

2

PROJEKTETS URSPRUNG OCH NUVARANDE STATUS.
Projektet kom, (som tidigare nämnts i de möten vi haft med tjänstemeän,
exploateringsguppen, politiker mfl), i gång med anledning av GUBIS-projektet –
lägenhetsbyggande på Gotlands landsbygd, men även med anledning av tankar kring bland
annat möjligheterna för Kräklingbo skola att finnas kvar, samt att kunna erbjuda bostäder till
de som vill flytta till bygden eller stanna kvar i en ny boendeform. Nygarns projekt Provbo
har visat att det finns intresse från personer och familjer i olika åldersgrupper för små till
medelstora permanentbostäder, främst i storleksordningen 2 – 3 rum. Boendefrågan kommer
också ha en central roll i det projekt Region Gotland nu givit GUBIS medel för att i 3 år
platsutveckla runt Kräklingbo och Stenkyrka skolområden, för att möjliggöra inflyttning av
barnfamiljer till bygden
Projektet har en stark lokal förankring och syftar till att skapa permanentbostäder i ett
område där behov finns för detta, inte minst för att kunna erbjuda boende till personer som
vill flytta till området för permanent boende.
För Projektets genomförande har ett fastighetsbolag. Äppellundens Fastighets AB (Bolaget),
bildats med Nygarn Utveckling AB som en av aktieägarna och med en central roll för
projektets genomförande. Övriga aktieägare och Bolagets styrelse är i nuläget, Christina
Gustafsson, Mårten Lindström, Dan Kolmodin, Gunnar Bendelin och PG Ekbom.
Det finns ett stort antal lokala intressenter, såväl permanent- som deltidsboende på
Östergarnslandet som meddelat sitt intresse och vilja att bli aktieägare i Bolaget och bidra
med finansiering av Bolaget. Idag uppgår antalet intressenter till 27 personer som vill teckna
sig för sammanlagt 29 andelar i Bolaget, samtliga med stark förankring av Östergarnslandets
utveckling, genom engagemang i förenings- och/eller näringsliv. 20 av dessa är
permanentboende, övriga är deltidsboende i fritidshus som används året runt. Ytterligare
intressenter tillkommer sannolikt när vi kan visa att förslaget kan realiseras. Vi presenterar
gärna intressentgruppen närmare vid lämpligt tillfälle. Även delägare i fastighetsbolaget har
signalerat att de tänker köpa en lägenhet för att hyra ut för permanent boende. Det behövs
nya sätt att tänka för att kunna finansiera byggande av lägenheter och även kunna behålla
kontrollen över att de som bosätter sig verkligen gör det, permanent.

Det skall åter poängteras att syftet med Projektet är att skapa fler och moderna bostäder för
permanentboende och inte bostäder för fritids eller semesterboende. Bolaget kommer att
verka för att de bostäder som uppförs inom ramen för Projektet används som
permanentbostäder.
Bolagets bedömning är att det är angeläget att arbetet med Projektets genomförande kan
påbörjas så snart som möjligt, varför en direktanvisning av mark väsentligen skulle
underlätta det fortsatta arbetet eftersom markpriset då blir fastställt och övrig kalkylering kan
göras.
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FINANSIERINGEN AV PROJEKTET.
De lokala intressenter som meddelat sitt intresse och vilja att bli aktieägare och bidra med
finansiering bedöms ge Bolaget ett investeringskapital om SEK 3 000 000, vid 30
intressenter. Resterande del av finansieringen avses lösas genom bankkrediter. I detta
avseende har kontakter tagits med lokala banker som visat ett stort intresse för projektet och
dess genomförande.

4

BYGGNADERNAS UTFORMNING OCH VAL AV UPPLÅTELSEFORM.
Som tidigare beskrivits har två arkitekter, Carin Johansson och Hans Murman, tagit fram två
idéförslag hur Projektet skulle kunna genomföras och byggnaderna utformas. Utvärdering
och analys av förslagen kommer att ske inom kort och slutligt val av alternativ kommer att
ske senare i samband med slutligt val av upplåtelseform.
Beträffande val av upplåtelseform har arbetsgruppen för Projektet (nu Bolagets styrelse),
gjort en analys av lämpligaste upplåtelseform för permanentboende dels mot bakgrund av
vad marknaden efterfrågar, kostnadseffektivitet för byggande och boende samt flexibilitet.
Även diskussioner har förts med banker och byggare för att hitta lämpligaste upplåtelseform.
Den upplåtelseform som Bolagets styrelse förordar är ägarlägenheter där de boende ges
möjlighet att påverka utformningen av boendet samt är ägarlägenheter sannolikt även den
mest kostnadseffektiva upplåtelseformen.
Alternativen hyresrätt och bostadsrätt har analyserats, men med hänsyn till såväl
boendekostnader som finansieringsmöjligheter är den förordade upplåtelseformen,
ägarlägenheter, förmånligast. Som nämnts vid genomförda möten ger utformning enligt den
så kallade RAW-modellen en möjlighet att med mellanväggar och mellanbjälklag anpassa
bostäderna successivt för den boende, när familjen växer och familjeekonomin förbättras.
För att tillämpa RAW-modellen är ägarlägenheter den lämpligaste upplåtelseformen.
Tanken är dock att Bolaget skulle kunna behålla ca 30% av bostäderna i form av
ägarlägenheter som Bolaget äger och upplåter till boende med hyresrätt. Eventuellt
kombinerat med en möjlighet för de boende att senare förvärva ägarlägenheten.
Genomförandet av Projektet skall genomföras så tids- och kostnadseffektivt som möjligt och
med beaktande av de krav som gäller avseende bland annat utförandetid vad gäller

2

fastighetsbildning och bygglovets färdigställandetid. Byggprocessen kommer att anpassas till
detta.

5

STEG OCH TIDPLAN
Tidigare angiven steg- och tidplan och behöver justeras något till följd av att Bolaget nu är
bildat vilket innebär att den lokala grundfinansieringen kan komma på plats relativt snart.
Vidare skulle fastighetsbildningsarbetet med avstyckning av mark kunna påbörjas parallellt
med att markanvisningsfrågan bereds och ett markanvisningsavtal ingås.
_________________________________
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Ansökan om direktanvisning av del av
Östergarn Ganne 1:29

Ärendenummer: RS 2022/820
Arbetsutskottets beslut

x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande

Sammanfattning

Region Gotland äger fastigheten Östergarn Ganne 1:29, som enligt gällande
detaljplan kan användas för bostads-, kontors- och vårdändamål. På fastigheten
finns ett särskilt boende för äldre, som sedan september år 2021 drivs av en
privat vårdaktör på uppdrag av Region Gotland.
Under år 2021 kontaktades Region Gotland av Nygarn Utveckling AB, som
arbetar för att utveckla Östergarnslandet. Nygarn Utveckling AB har sedan
tidigare ett projekt vid namn Provbo, som har visat att det finns intresse från
personer och familjer i olika åldersgrupper för små till medelstora
permanentbostäder, främst i storleksordningen 2 – 3 rum. Nygarn Utveckling
AB lämnade in en första projektbeskrivning tillsammans med begäran om
markanvisning i oktober 2021. Exploateringsgruppen har efter den första
kontakten fört en dialog med exploatörens arbetsgrupp för projektet, som
under tiden också har lämnat in kompletteringar till projektbeskrivningen, dels
i januari 2022 och dels i juni 2022.
GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan) där Nygarn Utveckling
ingår, arbetar också med ett pilotprojekt runt två skolor, Kräklingbo skola och
Stenkyrka skola med sina respektive upptagningsområden. Projektet har fokus
på utveckling av den lokala attraktionskraften, att skapa fler bostäder till gagn
för barnfamiljer och en ökad samverkan mellan bygd och skola.
Exploatören vill med sitt förslag åstadkomma byggande av 10 – 15 bostäder
beroende på utformning och lägenhetsstorlek. Två arkitekter har tagit fram var
sitt idéförslag till hur byggnaderna skulle kunna utformas. Slutligt val av
utformning avses att ske i samband med val av upplåtelseform. Exploatören
tänker sig att lägenheterna ska utformas enligt den så kallade RAW-modellen. I
korthet innebär RAW-modellen att det enbart är enrumslägenheter som byggs,
men att lägenheterna i gengäld är så stora att de kan delas upp i fler rum.
Exploatören menar att detta ger de boende en möjlighet att med mellanväggar
och mellanbjälklag successivt anpassa bostäderna. Vad gäller upplåtelseform
tänker sig exploatören ägarlägenheter, dels för att ge de boende möjlighet att
påverka utformningen av boendet och dels för att man tror att det är den mest
kostnadseffektiva upplåtelseformen. Ägarlägenheter bildas genom
lantmäteriförrättning, där varje lägenhet avstyckas till att utgöra en egen
fastighet vars gränser sammanfaller med dess golv, tak och väggar. Således kan
de också säljas vidare på bostadsmarknaden.
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Konceptet ägarlägenheter infördes 2009 i Sverige, men har sedan dess inte fått
något stort genomslag på bostadsmarknaden. Hittills finns bara omkring 2 000
lägenheter byggda i landet. Bland de fördelar som särskilt brukar framhållas
med ägarlägenheter är att bostadsinnehavaren har en större rådighet över sin
bostad och kan själv t ex besluta om uthyrning av bostaden utan att fråga sina
grannar eller samfällighetsföreningen. Till nackdelarna hör att det juridiska
ramverket kring ägarlägenheter är svagare jämfört med bostadsrätter, där det
finns en särskild lagstiftning som sätter spelregler för bland annat skötsel, drift
och finansiering av gemensamma anläggningar. För en ägarlägenhet, som
räknas som en egen fastighet, får skötsel av gemensamma anläggningar ske
inom ramen för en samfällighetsförening.
Detaljplanen för området tillåter att marken används för bostad, vård och
kontor. Den byggrätt som återstår inom planen och som kan utnyttjas av
exploatören är ca 800 kvm byggnadsarea. Detaljplanen tillåter byggnation i två
våningar.
En avstämning avseende VA-läget i Katthammarsvik har gjorts med VAavdelningen och bedömningen är att aktuell exploatering ryms inom nuvarande
kapacitet för både avloppshantering och vattenförsörjning.
För genomförandet av projektet har det under tiden efter den inledande
kontakten bildats ett fastighetsbolag, Äppellunden Fastighets AB. Begäran om
markanvisning lämnades in av Nygarn Utveckling AB men gjordes för blivande
fastighetsbolags räkning, som således är Äppellunden Fastighets AB. Nygarn
Utveckling AB äger i ett inledande skede 10 % av aktierna i bolaget, men
tanken är att efterhand som projektet konkretiseras öka aktiekapitalet genom
nyemissioner till de tillkommande aktieägarna. Övriga aktieägare och styrelse i
Äppellunden Fastighets AB är i nuläget Christina Gustafsson, Mårten
Lindström, Dan Kolmodin, Gunnar Bendelin och PG Ekbom.
Enligt fastighetsbolaget finns det ett stort antal lokala intressenter, såväl
permanent- som deltidsboende på Östergarnslandet som meddelat sitt intresse
för att bli aktieägare i Äppellunden Fastighets AB och bidra med finansiering.
Fastighetsbolaget menar att antalet intressenter idag uppgår till 27 personer,
som vill teckna sig för sammanlagt 29 andelar. Vidare menar man att samtliga
har stark förankring i Östergarnslandets utveckling, genom engagemang i
förenings- och/eller näringsliv. 20 av dessa är permanentboende, övriga är
deltidsboende i fritidshus som används året runt.
Nu gällande riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter anger att regionägd
mark normalt fördelas genom markanvisningstävling, men kan under särskilda
förutsättningar säljas via direktanvisning eller via fastighetsmäklare. Särskilda
förutsättningar som möjliggör direktanvisning kan till exempel vara om marken
ska användas för hyreslägenheter. Som alternativ till försäljning kan marken
upplåtas med tomträtt. För mark avseende bostadsrättslägenheter och
ägarlägenheter är huvudregeln att marken ska säljas via markanvisningstävling.
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En direktanvisning för försäljning av mark som ska användas för att bilda
ägarlägenheter innebär således en avvikelse från riktlinjerna.
Äppellunden Fastighets AB anger i sin komplettering att fastighetsbolaget
kommer att verka för att de bostäder som uppförs inom ramen för projektet
används som permanentbostäder. Om direktanvisning sker till Äppellunden
Fastighets AB för att bebygga området med ägarlägenheter kommer dock
Region Gotland inte att kunna reglera i markanvisningsavtalet att lägenheterna
faktiskt används för permanentboende. Vad som är möjligt att reglera i avtalet
är att marken måste bebyggas inom en viss tid, samt eventuellt att
fastighetsbolaget ska fortsätta att äga ett visst antal lägenheter som upplåts med
hyresrätt i andra hand under en viss tid. Äppellunden Fastighets AB anger att
fastighetsbolaget skulle kunna behålla ca 30 % av bostäderna för detta
ändamål, eventuellt kombinerat med en möjlighet för de boende att senare
förvärva ägarlägenheten.
Om marken direktanvisas till Äppellunden Fastighets AB kommer
markanvisnings-avtal att upprättas och förhandlas med fastighetsbolaget och
därefter kommer avtalet upp för beslut om godkännande i Regionstyrelsen.
När markanvisningsavtalet är godkänt och underskrivet av båda parter har
fastighetsbolaget två år på sig att utforma projektet, ansöka om bygglov, samt
efter godkänt bygglov förvärva fastigheten. Förvärvet av fastigheten kommer
då att ske till marknadsmässiga villkor. Marknadsvärdering har ännu inte
utförts.
Bedömning

Det finns ett tydligt uttalat mål om att fler bostäder ska byggas över hela
Gotland, men det har visat sig vara svårt att få exploatörer att bygga utanför
Visby. Exploatörens initiativ är därför positivt och glädjande.
Region Gotlands riktlinjer är tydliga i att mark som ska användas för att bygga
ägarlägenheter ska säljas i konkurrens på en öppen marknad. Att följa
riktlinjerna och sälja marken på den öppna marknaden säkerställer dels att
fastigheten säljs till högsta möjliga köpeskilling och dels att fler aktörer får en
möjlighet att förvärva den, i enlighet med principen om likvärdig behandling,
objektivitetsprincipen och likhetsprincipen.
De särskilda förutsättningar som har framkommit innebär att markanvisning
skulle ske till ett fastighetsbolag vars styrelse i dagsläget består av en lokalt
förankrad grupp, som har en uttalad avsikt att verka för att lägenheterna ska
ägas för permanent-boende istället för semesterboende. En direktanvisning
skulle också innebära att fler bostäder tillskapas på östra Gotland och att
bostadsmarknaden i Katthammarsvik blir större.
Det finns inget sätt för Region Gotland att säkerställa att de uppförda
lägenheterna även långsiktigt förblir permanentbostäder, eftersom en
ägarlägenhet kan säljas vidare på den öppna marknaden. Det finns inte heller
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något som garanterar att styrelsen i fastighetsbolaget även fortsättningsvis
kommer att utgöras av en ”lokalt förankrad grupp”.
För att säkerställa att marken som överlåts bebyggs med bostäder för
långsiktigt permanentboende, ser regionstyrelseförvaltningen några alternativa
lösningar. Antingen upplåts lägenheterna med hyresrätt eller så byggs
lägenheterna som bostadsrätter med krav på att bostadsrättsföreningen inför
överlåtelsen redovisar stadgar som innehåller krav på permanentbosättning. En
överlåtelse av marken som sker med tomträtt istället för äganderätt, kan vara
ett bra sätt att ställa lämpliga villkor kring den långsiktiga användningen.
Exploatören har hittills inte visat att föreslagen lösning med ägarlägenheter kan
ge samma trygghet när det gäller permanentboendefrågan.
Regionstyrelseförvaltningen anser att exploatören bör uppmanas att i en dialog
med regionstyrelseförvaltningen på ett trovärdigt sätt visa hur man kan
säkerställa att de uppförda bostäderna långsiktigt kommer att användas för
permanent boende, antingen genom alternativ upplåtelseform eller på annat
sätt som Region Gotland kan godta. Under förutsättning att detta kan
åstadkommas föreslår regionstyrelseförvaltningen att ett markanvisningsavtal
upprättas med Äppellunden Fastighets AB för godkännande i regionstyrelsen.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv utifrån beslutsförslaget
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Förslag till beslut utgör ett undantag från Region Gotlands egna riktlinjer för
försäljning, upplåtelse och köp av fastigheter.
2. Ekonomiskt perspektiv
Förslag till beslut möjliggör att Region Gotland får en marknadsmässig
köpeskilling för marken. Området ligger vidare inom kommunalt
verksamhetsområde för vatten- och spillvatten. Region Gotlands kostnader för
utbyggnad av VA-nätet täcks av anslutningsavgifter.
3. Barnperspektiv
Ej aktuell.
4. Jämställdhetsperspektiv
Ej aktuell.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Genom beslutsförslaget skapas nya bostäder i Katthammarsvik vilket kommer
att möjliggöra för fler boende på landsbygden.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Caroline Thomasson, bostadsstrateg,
regionstyrelseförvaltningen och Anders Lindholm, planeringsstrateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande eftersom beslutsunderlag kunde presenteras först dagen innan
arbetsutskottets sammanträde.
Beslutsunderlag

Förfrågan om förvärv av mark 2021-10-19
Projektbeskrivning (2021-10-19)
Skiss Äppellunden jan 2022
Två arkitektförslag
Komplettering till projektbeskrivning 2022-01-12
Komplettering till projektbeskrivning 2022-06-06
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15
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Mottagare
Regionstyrelsen

Slutrapport exploateringsprojekt Brodösen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättad slutrapport för
exploateringsprojekt Brodösen och överlämna den till regionfullmäktige för
slutligt godkännande.

Sammanfattning

Exploateringsprojektet Brodösen, med syfte att tillskapa ett utbud av
privatbostäder i form av 38 byggklara tomter för småhus i Visby, har slutförts
under april 2022. Projektet startade i oktober 2018 och har bestått av två
delprojekt, dels framtagande av dagvattenutredning och dels planering,
projektering och byggande av infrastruktur såsom gator, vatten och avlopp,
fjärrvärme och gemensamma ytor. Projektet har även haft i uppdrag att få till
stånd nödvändiga lantmäteriförrättningar, geotekniska utredningar samt att
möjliggöra försäljning av småhustomterna via anlitad fastighetsmäklare.
Projektet har bemannats med i huvudsak resurser från teknikförvaltningen.
Ursprungligt projektdirektiv och projektplan har i allt väsentligt följts och
samtliga mål som sattes upp har uppfyllts. En viss avvikelse mot tidplan kan
konstateras, den tomtförsäljning som planerades till våren 2020 skedde istället
våren 2021, delvis beroende på nödvändig samordning kring
fjärrvärmeutbyggnad. Projektets kostnader som budgeterades till 27 300 tkr har
resulterat i ett utfall på 25 500 tkr, medan försäljningen av bostadstomterna
genererat en inkomst om ca 42 700 tkr, vilket är högre än budgeterat.
Anläggningsavgift för tomternas anslutning av vatten och avlopp har genererat
en intäkt om ca 9 240 tkr. Totalt summeras ett exploateringsnetto om 26 700
tkr för projektet.

Bedömning

Det övergripande målet med exploateringsprojektet har varit att tillskapa 38
byggklara fastigheter för småhus i Visby. Samtliga tomter såldes under våren
2022 och i flertalet fall pågår redan byggandet av småhus. Det uppsatta målet
har därmed uppfyllts och även tidplanen har i allt väsentligt kunnat hållas.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar även att exploateringsprojektet
redovisar ett lägre kostnadsutfall i förhållande till uppsatt budget och att
projektet levererat ett bättre nettoresultat än budgeterat, vilket naturligtvis är
positivt.
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Projektledningen redovisar i slutrapporten projektets genomförande och
slutförande på tydligt och pedagogiskt sätt. I rapporten finns även reflektioner
och observationer utifrån de erfarenheter som projektets genomförande har
medfört. Det handlar exempelvis om hur exploateringsprocessen kan göras
smidigare och mer effektiv via en sammanhållen process där förstudie,
detaljplan och utbyggnad av infrastruktur och överlämnande till drift, får bli
delar av en helhet. Rapporten pekar också på att hanteringen av
exploateringsprojekten behöver utvecklas och tydliggöras när det gäller
ekonomistöd, budgetansvar, rutiner för samordning mellan förvaltningar och
tidredovisning. Regionstyrelseförvaltningen välkomnar dessa förslag och
föreslår att de får bli en del av dem pågående omstruktureringen av
samhällsbyggnadsprocessen som för närvarande pågår och där flera
förvaltningar och nämnder är delaktiga.
Sammantaget gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att
exploateringsprojekt Brodösen har genomförts i enlighet med beställningen i
projektdirektivet, såväl när det gäller måluppfyllnad, som tidplan och budget.
Förvaltningen tillstyrker projektets slutrapport och föreslår att regionstyrelsen
godkänner densamma för överlämnande till regionfullmäktige för slutligt
godkännande.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att genomförandet av projektet har skett i enlighet med
regionen egna regelverk när det gäller bedrivande av projekt. Därtill konstateras
att anlitandet av konsulter och entreprenörer har skett i enlighet med gällande
upphandlingsregler.
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att projektet är ett bra exempel på god hushållning med
regionens ekonomiska resurser, då det har levererat ett resultat som ligger över
budget.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att utbyggnad av ett bostadsområde där barnen ges
möjligheter till trygga skolvägar, till lekplatser och till goda boendemiljöer, är
att anse som positivt ur ett barnperspektiv.
4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Tomterna tillskapas i Visbys närområde, varför projektet inte har någon positiv
påverkan ur ett landsbygdsperspektiv.
6. Klimat och miljöperspektiv

Hela området är anslutet till fjärrvärme, vilket ses som en uppvärmning som
betecknas som hållbar ur ett klimatperspektiv.
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Exploateringsprojekt Brodösen

1. Sammanfattning
Exploateringsprojektet har tillskapat 38 byggklara tomter för småhus i Visby, Terra Nova,
med tillhörande infrastruktur som gator, vatten och avlopp, fjärrvärme och gemensamma
ytor. Projektet påbörjades i oktober 2018 genom undertecknat projektdirektiv. Utbyggnaden av infrastrukturen var klar för slutbesil,:tning i december 2020 och i januari 2021 kunde
försäljning av bostadstomterna påbörjas. I april 2021 hade köpekontrakt för samtliga 38
fastigheter tecknats med köpare. Överlämningar till driften och uppföljningar har genomförts under 2021. Kostnaderna för projektet var vid årsskiftet 2021 /2022 totalt ca 25 500
tkr. Försäljningen av bostadstomterna genererade en inkomst om ca 42 700 tkr. Anläggningsavgift för anslutning av vatten och avlopp genererar en intäkt om ca 9 240 tkr. Skogsavverkningen gav en inlrnmst om ca 240 tkr på rundvirket. Exploateringsprojektet genererar en total inkomst om ca 52 200 tkr, vilket ger ett exploateringsnetto om ca 26 700 tkr.

2. Bakgrund
Kvarteret Brodösen är belägen i Terra Nova, ca 1 km söder om Terra Nova centrum.
Kvarteret är ca 100 000 kvm. Brodösen angränsar närmast till kvarteren Sömmerskan i
nordväst och Stickerskan i nordöst. Detaljplanen som medger bostadsbebyggelse i form av
småhus inom kvarteret Brodösen fastställdes i ·anuari 2018.

E xploateringsprojektet startade i oktober år 2018 genom undertecknat projektdirektiv.
2.1 Syfte
Tillskapa ett utbud av privatbostäder i form av 38 byggklara tomter för småhus i Visby för
att tillmötesgå efterfrågan av bostäder i kommunen.
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2.2 Mål
• Tillskapa nya byggklara fastigheter för småhus i privat ägo för försäljning genom
anlitad fastighetsmäklare.
• Eventuell markförorening ska vara åtgärdad.
• Infrastruktur som vägar, belysning, skyltar, anordningar för vatten- och avlopp, där
regionen är huvudman, ska vara utbyggt och slutbesil(tigat.
• Förbindelsepunkter för vatten och avlopp ska vara anlagda vid respektive fastighetsgräns och klara för påkoppling.

z

I-

.
~

C

,,
C

I!!

:<(

2 (9)

Exploatering sprojekt Brodösen
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•
•

Naturmarken och de gemensanuna ytorna för boende i området ska vara iordningställda för att ge goda förutsättningar för fritidssysselsättningar i närområdet.
Markering av de nya fastighetsgränserna och bildande av samfållighetsförening ska
vara genomfört.

2.3 Genomförande
I samband med projektstart framkom att det eventuellt skulle finnas markföroreningar
inom kvarteret. En kompletterande geotek.niskundersökning resulterade i att det inte förekom några markföroreningar inom kvarteret.

Inom exploateringsprojektet har två delprojekt genomförts.
Det ena delprojektet avsåg framtagande av en dagvattenutredning. Utredningen har legat
till grund för val av ett hållbart omhändertagande av dagvatten inom kvarteret Brodösen.
Enligt dagvattenutredningen är det enbart takvatten som får infiltreras i området. Övrigt
dagvatten får inte infiltreras med anledning av områdets läge i förhållande till vattenskyddsområde. E xploateringsprojektet enades med verksamhetsutövare för dagvatten att anlägga
en separat dagvattenledning för bortledande av takvatten från respektive bostadsfastighet
till våtmarken Christiania. Till grund för beslutet var att det är en innovativ lösning för att
förstärka grundvattentillgången genom att lokalt omhänderta det dagvatten som får infiltreras. Den separata dagvattenledningen ingår i det kommunala vatten och avloppsnätet.
Det andra delprojektet avsåg infrastruktur vill<:et omfattade:
• Direktupphandling av skogsavverkning
• Inhämtande av underlag för projektering
• Utförande av projektering
• Upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling
• Upphandling av anläggande av infrast:mkturen inom kvarteret Brodösen innefattande gator, ge-vägar, gatubelysning, VA inkl. dagvattenhantering inom området
och gatuområdena samt trafikreglering i form av skyltning inom kvarteret.
• Utvärdering av inkornna anbud med tillhörande administrativ hantering lil<:som
ärendeberedning
• Vara regionens genomförandepart gentemot upphandlande entreprenörer vid anläggandet av infrastrukturen med tillhörande slut- och garantibesil<:tning.
• Markberedning av ytor för gator, ge-vägar och kvartersmark enligt detaljplanen.
• Anläggande av lekplats inom den gemensamma gården som har reserverats enligt
detaljplanen.
• Upprättande av ekonomisk slut.redovisning samt slut.rapport av genomförandet.
I delprojektet för infrastruktur har även samordning kring utbyggnad av fjärrvärme i kvarteret och omläggning av befintlig vattenledning ingått.
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I övrigt har projektet medverkat till lantmäteriförrättningar och överlämning till förvaltande
samfållighetsförening av marksamfällighet och gemensamhetsanläggning inom kvarteret.
Kontaktförsök med förvaltande förening avseende överenskommelse om upplåtelse av område för parkering inom detaljplanen som ska ingå i gemensaml1etsanläggningen Visby
Sömmerskan ga:1 utan någon återkoppling från föreningen. Projektet har även medverkat
till att genomföra försäljning av 38 stycken byggbara bostadsfastigheter genom anlitad fastighetsmäklare med beslut i Tekniska nämnden.
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3. Styrning och ledning
3.1 Projektägare
Jenny Iversjö efter att Anna Adler har slutat. Vid projektstart (oktober 2018) var Anders
Lindholm projektägare.
3.2 Projektledare
Anna Rieem
3.3 Projektorganisation

Deltagare vid projektstart:
Anna Adler och Åsa Seger
Anna Rieem

Deltagare vid projektslut:
Exploateringsgruppen
Anna Rieem

Mats Carlsson

Jonas Lindström

Mikael Tiouls
Lennart Klintbom

Gustaf Dehlin

E milia Friberg Olsson/Pernilla Johansson
Markus Björklund

Johan Arvidsson
Markus Björklund

Niclas Olander

Ansvarsområde:
Styrgrupp
Projektledare och övergripande genomförande inkl.
kompletterande lantmäteriåtgärder, geotekniska utredningar, säkra befintliga ledningar 111.ed formell rättighet, kontakter med mäklare
för försäljning, hantering av
försä ljningsärende i beslutande nämnd och information till grannar
Planering VA
Delprojektledare
Planering dagvatten
Planering gata, ge-väg, dagvatten
Planering naturmark
Delprojektledare
Utbyggnad av ga ta och VA,
dagvatten inkl. röjning och
gallring
Ekonomistöd

4. Projektets resultat
4.1 Utfall resultat
Samtliga mål har uppfyllts och genomförts, infrastrukturen var klar för slutbesiktning i december 2020 och försäljning kunde påbörjas i januari 2021. Vid en extra föreningsstämma i
oktober 2021överlämnades Brodösens samfållighetsförening till de nya fastighetsägarna avseende den gemensamma grönytan och lekplatsen.
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4.2 Utfall tidplan
Originaltidplan
Dagvattenutredning oktober 2018 - januari 2019
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Region Gotland
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Exploateringsprojekt Brod ösen

Anna Rieem

Infrastruktur januari 2019 - våren 2020
Försäljning våren 2020

Utfall tidplan
Dagvattenutredning. Klar januari 2019, följt uppsatt tidplan.
Skogsavverlrning klar september 2019.
Infrastruktur klar december 2020 (slutbesiktning 16/12-2020). Tidplanen har påverkats av beslut kring utbyggnad av fjärrvärme inom kvarteret Brodösen och samordning med GEAB kring överenskonunelse och projektering av den samma. VA-anslutningen till intilliggande kvarter och hantering av lutning av VA-ledningar har
också påverkat tidplanen. Sista lagret av asfalt (toppen/ slitlagret) anlades i juni 2021
för att korrigera eventuella sättningar.
Försäljning av småhustomter påbörjades januari 2021. Försäljningen var beroende
av färdigställande av infrastrukturen vilket resulterade att försäljningen blev uppskjuten i ungefär ett halvår. Mäklarens prognos var att ca 20 fastigheter skulle
kunna säljas första året. Resultatet blev istället att köpekontrakt för samtliga 38 fastigheter hade tecknats med köpare i april 2021, dvs inom en period av fyra månader
efter att fastigheterna lagts ut till försäljning. Det sista tillträdet var i oktober 2021.
4.3 Utfall resurser
Sedan start har det funnits oklarhet kring vem i projektet som ska tidsredovisa. Dock har
det vid projektstart uppskattats en kostnad för tidsåtgång om ca 450 000 kronor i förhållande till att timkostnaden om 650 kr/timmen. Utfallet vid årsskiftet 2021/2022 visar på ca
470 000 kronor dock med en timkostnad baserad på 780 kr/tinunen för åren 2018 och
2019 samt 650 kr/ timmen för resterande år. Skillnaden på utfall och budget är marginellt
och med hänsyn till varierad timkostnad och oklarhet kring tidredovisning får resultatet ses
som väl uppfyllt.
4.4 Utfall kostnader (aktivitet 3022)
Kostnads budget vid projektstart
Totalt 27 300 tlrr, fördelat på
Gata (projekt 12183) 12 750 tlrr
Vatten och avlopp (projekt 12376) 8 450 tlrr
Särskild dagvattenlösning (projekt 12370) 1 400 tlrr
Markberedning, försäljningskostnader, fjärrvärmeanslutning, kompletterande utredningar,
tidredovisning mm (projekt 80101) 4 700 tlrr

Utfall kostnader årsskiftet 2021/2022
Totalt ca 25 500 tlrr fördelat på
Gata (projekt 12183) 7 700 tlrr
Vatten och avlopp (projekt 12376) 7 800 tlrr
Särskild dagvattenlösning (projekt 12370) 200 tlrr
Markberedning, försäljningskostnader, fjärrvärmeanslutning, kompletterande utredningar,
tidredovisning mm (projekt 80101) 9 800 tlrr
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De fyllnadsmassor som från början beräknades behövas för att få rätt lutning på VA-ledningar och gatans placering i förhållande till bostadstomterna kunde reduceras vilket har
påverkat utfallet av utbyggnaden av infrastrnkturen. Vad avser differensen mellan budgeterad kostnad och utfall för omsättningstillgångarna så är det framförallt anslutningskostnaden av fjärrvärme och markberedningen inklusive skogsavverlrning som markant avviker .
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Oklarhet förelåg i samband med projektstart om kvarteret skulle anslutas till fjärrvärme och
vad det då skulle kosta. Även försäljningskostnaderna ökade eftersom mäklararvodet är baserat med en procentsats på försäljningspriset som hamnade på än högre nivå än budgeterat. Försäljningen genererade en inkomst om ca 42 700 tkr. Anläggningsavgift för anslutning av vatten och avlopp genererar en intäkt om 9 240 118 kr, baserat på en avgift om
243 161 lu:/fastighet. Skogsavverkningen gav en inkomst på ca 240 tlu: på rundvirket. Trots
oklarheter kring behov av fyllnadsma ssor, fjärrvärmeanslutningar och omfattande behov av
markberedning blev skillnaden mellan det totala utfallet jämfört med kostnadsbudget vid
projektstart lmappt två miljoner.
4.5 Effektmål
Tillskapa 38 byggklara fastigheter för småhus i Visby för att tilhnötesgå behovet av bostäder i konununen.
4.6 Uppföljning effektmål
Samtliga 38 fastigheter är sålda till personer som framförallt redan är bosatta på Gotland
och i Visby. Det medför att befintliga boenden frigörs och kan ställas till förfogande på bostadsmarlmaden på Gotland. Inom kvarteret Brodösen har byggnation av ett flertal småhus
redan påbörjats och inflyttning bedöms kunna ske under pågående år.

5. Överlämning
Projektet har under tidig vår 2021 genomfört överlämning till drift för gata/park och VA
samt haft information till bygglovsenheten. Projektet gjorde en berälmad driftlrnstnad för
kvarteret om 107 000 kronor för gata, gång- och cykelväg samt belysning och 40 000 kronor för VA. Under hösten 2021 överlämnade projektet bildad samfållighetsförening till de
nya fastighetsägarna inom kvarteret vid en extra föreningsstänuna.
I köpekontrakten för fastigheterna inom kvarteret finns krav på en nybyggnadskyldighet
och anslutning till fjärrvärmenätet inom två år från tillträdesdatumet, kravet är kopplat till
ett vite om 300 000 kronor. Kravet behöver följas upp och hanteras av mark- och trafikavdelningen, uppföljningen behöver påbörjas maj 2023 och fortgå till oktober 2023.

6. Erfarenheter och observationer
Fjärrvärme
Gällande energiplan för Region Gotland (antagen av RF 2014-06-16) finns en energistrategi
för bostäder och lokaler som anger att Region Gotland ska förorda fjärrvärme som värmesystem i tätorterna. Energiplanen börjar bli föråldrad och andra prisvärda uppvärmningskällor har klivit in på marknaden samt att utveckling av energieffektiva hus sker kontinuerligt. Efter avstämning i olika forum som exploateringsgruppen, markgruppen och med
ekostrateger kring tollming av den gällande energiplanen och lagtollming kring att genom
tvång ansluta kvarteret till fjärrvärmenätet, beslutades att kvarteret skulle byggas ut med
fjärrvärme. Utifrån erfarenhet från tidigare utbyggnad av fjärrvärme och samarbete med
Geab teclmades en överenskommelse kring bl a ansvar, anslutningskostnad och kontaktpersoner inom respektive organisation. För att fjänvärmenätet rent tekniskt ska fungera i
kvarteret reglerades att fastigheterna ska anslutas i köpekontrakten med köparna, anslutningskostnaden till fjänvärmenätet ingick i köpeskillingen. Projektets tidplan påverkades av
oklarhet kring om kvarteret skulle eller om det rent telmisk var möjlighet att anslutas till
fjänvärmenätet. Många frågor har kommit från spekulanter, köpare och fastighetsmäklare
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om vad som menas med anslutning till fjärrvärmenätet. Vid framtida liknande projekt avseende utbyggnad av bostadsområde med småhus bör det redan vid projektstart vara klargjort om området ska anslutas till fjärrvärmenätet och på vilket sätt det ska säkras gentemot
köpare och fjänvärmeleverantör.

Sammanhållen process
Exploateringsprojekt är i behov av en sanunanhållen process, en exploateringsprocess. Det
aktuella projektet påbörjades inte förrän ca 10 månader efter att detaljplanen vunnit laga
kraft. Exploateringsprojektet borde ha påbörjats i samband med beslut om framtagande av
detaljplan för att både spara tid och kostnader för ett färdigställande men även för att behålla samlad kunskap och information av området från start till slut. Parallellt med framtagande av detaljplanen kunde den ovannämnda dagvattenutredning som togs fram ungefär
ett år efter att detaljplanen vunnit laga gjorts för att tidigt veta förutsättningarna för området. Projekteringsarbete skulle också kunnat ha påbörjats i slutet av arbetet med detaljplanen, då hade projektet också fått information kring komplexiteten kring lutning av VA-ledningar innan antagande av detaljplanen och behoven av de fyllnadstnassor som har behövts
för området.

Exploateri ngsprocessen
Planera

,..llii.._ _ __
Genomföra

Förstudie

Förvalta
Överlämning
till drift

Exempelbild på hur exploate1i11gJprqjekt bör bed1ivas

Genomföra
Starta cxploaterings projekt med delproje t:

Förvalta
E

.a

a

överlämning til'
drift

Exempelbild på h11r aktmllt prqjekt har bed,ivits, därprqjektet harflirlorat tid och k1111skap på gr1111d av
e11 icke samma11hålle11 process.
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Ekonomisk hantering,
Den ekonomiska hanteringen av exploateringsprojekten behöver utvecklas och tydliggöras.
Ekonomistöd; Exploateringsprojekten behöver ekonomistöd i form av en person som tillsammans med projektledaren tar fram exploateringskalkyl, hanterar kompletteringsbudget,
tar fram behövliga kodstränger för kontering, tar fram ekonomiska underlag för uppföljning, applicerar nya riktlinjer för ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt så att projektet fortlöper och i övrigt bistår med den ekonomiska kunskapen i projekten.
Projektägarens och projektledarens budgetansvar och attestering; I enlighet med Region
Gotlands projekt.modell behöver projektägaren och projektledaren tilldelas budgetansvar
och möjlighet till attestering för exploateringsprojektet. Det måste finnas möjlighet att skilja
på fö1valtningsansvar och projektansvar.
Samordning mellan RSF och TKF; Samordningen och ansvar mellan RSF och TKF vid
överföring av budget för exploateringsprojektet behöver tydliggöras, vem ansvarar och vem
är mottagare vid RSF, det saknas rutiner. Hantering av fastighetsförsäljningar och överlämning av underlag från exploateringsprojektet till RSF har stundvis varit ohållbart tidsmässigt. Det har begärts in underlag sanm1a dag eller nästkommande dag för försäljningar som
genomförts. Eftersom det varit tidspress från ekonomisidan vid RSF inför delbokslut som
projektet inte känt till och oklarhet kring vem som hanterar vad så har det emellanåt blivit
tuffa mailväxlingar. Den ekonomiska hanteringen, kontering, kring köpeskillingarna, handpenning och slutlikvid, har snurrat runt mellan RSF och TKF samt internt inom TKF.
Detta på grund av att det saknats tydliga rutiner för hantering av försäljningar samt att det
saknats ekonomistöd i projektet som fullt ut med kunskap och behörighet skulle kunna
hantera och bistå vid flera delar av den ekonomiska hanteringen vid försäljning. Uppdaterade rutiner för fastighetsförsäljning har tagits fram under hösten 2021 av markingenjörer
vid mark- och stadsmiljöenheten vid TKF och ekonomer vid ekonomise1vice och ekonomistöd RSF, vilket förhoppningsvis ska underlätta samordningen kring framtida fastighetsförsäljning.
Tidredovisning; För att få en tydlig översil<:t över resursbehovet i det aktuella exploateringsprojektet och för framtida exploateringsprojekt behöver samtliga projektresurser i exploateringsprojekten vid start få de underlag och tillgång till de tidredovisningssystem som finns
att tillgå. På så sätt blir uppföljning för det aktuella exploateringsprojektet men även för beräkning av nya exploateringsprojekt möjlig.
Projektresurser
Projektdeltagarens roll och ansvar i exploateringsprojektet behöver tydliggöras vid projektstart och förankras med projektdeltagarens chef i linjen. Projektdeltagaren behöver ha
utrymme för att exempelvis kunna delta vid byggmöten och granska handlingar, utöver
deltagande vid projektgruppsmöten. Beslut som tas i projektet måste meddelas och förankras av projektdeltagaren i linjen, vissa frågor måste även stämmas av inom dennes enhet/ avdelning/ fö1valtning innan beslut kan tas i projektet. Även om proj ektdeltagaren inte
själv har den specifika kunskapen inom sitt ansvarsområde behöver projektdeltagaren ta
med frågan till sin enhet/ avdelning/ fö1valtning för att sedan återkoppla och hantera frågan
i projektet, självklart med stöd av projektledaren om det behövs.
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Överlämning
Projektet har under tidig vår 2021 genomfört överlämning till drift för gata/park och VA
samt haft information till bygglovsenheten. Både gata/park och VA uppmanade till motsvarande möten i början av projekten.
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Hantering av verksamhetsområde för VA vid exploatering behöver synkroniseras och tydliggöras mellan exploateringsprojekten och VA-avdelningen, då det är VA-avdelningen som
hanterar förslag till beslut i Regionfullmäktige avseende verksamhetsområde för VA.

7. Referenser
Projektdirektiv, projektplan, delprojektplan för delprojekt dagvatten respektive infrastruktur. Minnesanteckningar från styrgruppsmöten (20 st, 2018-12-10- 2022-04-06), projektgruppsmöten (14 st, 2019-01-18 - 2021 -04-15), överlämningsmöten och tillhörande uppföljningar (7 st, 2021-01-12 - 2021 -10-20), delprojekt dagvatten och infrastruktur (4 st
2018-10-08 - 2018-12-11).

8. Underskrift
Beslut om att godkänna projektets resultat och att avsluta projektet.

Datum 2022-04-21

Underskrift Projektägare
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-05-25

TN § 89

Sida 1 (2)

Slutrapport exploateringsprojekt
Brodösen

Ärendenummer: TN 2022/1444
Paragraf föregående instans: TN AU § 62
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättad slutrapport för
exploateringsprojekt Brodösen och överlämna den till Regionfullmäktige för
slutligt godkännande.
Sammanfattning

Exploateringsprojektet har tillskapat 38 byggklara tomter för småhus i Visby,
Terra Nova, med tillhörande infrastruktur som gator, vatten och avlopp,
fjärrvärme och gemensamma ytor.
Exploateringsprojektet påbörjades i oktober 2018 genom undertecknat
projektdirektiv. Utbyggnaden av infrastrukturen var klar för slutbesiktning i
december 2020 och i januari 2021 kunde försäljning av bostadstomterna
påbörjas. I april 2021 hade köpekontrakt för samtliga 38 fastigheter tecknats
med köpare. Överlämningar till driften och uppföljningar har genomförts
under 2021.
Kostnaderna för exploateringsprojektet var vid årsskiftet 2021/2022 totalt ca
25 500 000 kronor. Försäljningen av bostadstomterna genererade en inkomst
om ca 42 700 000 kronor. Anläggningsavgift för anslutning av vatten och
avlopp genererar en intäkt om ca 9 240 000 kronor. Skogsavverkningen gav en
inkomst om ca 240 000 kronor på rundvirket. Exploateringsprojektet genererar
en total inkomst om ca 52 200 000 kronor, vilket ger ett exploateringsnetto om
ca 26 700 000 kronor.
Bedömning

Målet med exploateringsprojektet att tillskapa 38 byggklara fastigheter för
småhus i Visby för att tillmötesgå behovet av bostäder är uppfyllt varför
Teknikförvaltningen bedömer att exploateringsprojektet kan avslutas.
Slutrapporten för exploateringsprojektet har fastställts av dess styrgrupp.
Efterfrågan av bostäder är stor på Gotland och särskilt i Visby. Samtliga 38
fastigheter är sålda till personer som framförallt redan är bosatta på Gotland
och i Visby. Det medför att befintliga boenden frigörs och kan ställas till
förfogande på bostadsmarknaden på Gotland.
Sammantaget har exploateringsprojektet följt budget vilket resulterat i ett
exploateringsnetto om ca 26 700 000 kronor. I övrigt behöver den ekonomiska
hanteringen av exploateringsprojekten utvecklas och tydliggöras i form av
ekonomistöd, budgetansvar, rutiner för samordning mellan förvaltningar och
tidredovisning.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-05-25

För att både spara tid och kostnader för ett färdigställande av
exploateringsprojektet och även för att behålla samlad kunskap och
information av området från start till slut hade projektet varit i behov av en
sammanhållen process. En exploateringsprocess som startar med en förstudie
och tas vid av ett exploateringsprojekt som inkluderar framtagande av
detaljplan, utbyggnad av infrastruktur och överlämning till driften.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättad slutrapport för
exploateringsprojekt Brodösen och överlämna den till Regionfullmäktige för
slutligt godkännande.
Beslutsunderlag

Slutrapport exploateringsprojekt Brodösen, daterad 2022-04-21
TKF Tjänsteskrivelse 2022-04-22
Presentation på sammanträde.
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

RS AU § 171

Protokoll
Sida 42 (46)

Slutrapport exploateringsprojekt
Brodösen

Ärendenummer: RS 2022/821
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

x

Upprättad slutrapport för exploateringsprojekt Brodösen godkänns.

Sammanfattning

Exploateringsprojektet Brodösen, med syfte att tillskapa ett utbud av
privatbostäder i form av 38 byggklara tomter för småhus i Visby, har slutförts
under april 2022. Projektet startade i oktober 2018 och har bestått av två
delprojekt, dels framtagande av dagvattenutredning och dels planering,
projektering och byggande av infrastruktur såsom gator, vatten och avlopp,
fjärrvärme och gemensamma ytor. Projektet har även haft i uppdrag att få till
stånd nödvändiga lantmäteriförrättningar, geotekniska utredningar samt att
möjliggöra försäljning av småhustomterna via anlitad fastighetsmäklare.
Projektet har bemannats med i huvudsak resurser från teknikförvaltningen.
Ursprungligt projektdirektiv och projektplan har i allt väsentligt följts och
samtliga mål som sattes upp har uppfyllts. En viss avvikelse mot tidplan kan
konstateras, den tomtförsäljning som planerades till våren 2020 skedde istället
våren 2021, delvis beroende på nödvändig samordning kring
fjärrvärmeutbyggnad. Projektets kostnader som budgeterades till 27 300 tkr har
resulterat i ett utfall på 25 500 tkr, medan försäljningen av bostadstomterna
genererat en inkomst om ca 42 700 tkr, vilket är högre än budgeterat.
Anläggningsavgift för tomternas anslutning av vatten och avlopp har genererat
en intäkt om ca 9 240 tkr. Totalt summeras ett exploateringsnetto om 26 700 tkr
för projektet.
Bedömning

Det övergripande målet med exploateringsprojektet har varit att tillskapa
38 byggklara fastigheter för småhus i Visby. Samtliga tomter såldes under våren
2022 och i flertalet fall pågår redan byggandet av småhus. Det uppsatta målet
har därmed uppfyllts och även tidplanen har i allt väsentligt kunnat hållas.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar även att exploateringsprojektet
redovisar ett lägre kostnadsutfall i förhållande till uppsatt budget och att
projektet levererat ett bättre nettoresultat än budgeterat, vilket naturligtvis är
positivt.
Projektledningen redovisar i slutrapporten projektets genomförande och
slutförande på tydligt och pedagogiskt sätt. I rapporten finns även reflektioner
och observationer utifrån de erfarenheter som projektets genomförande har
medfört. Det handlar exempelvis om hur exploateringsprocessen kan göras
smidigare och mer effektiv via en sammanhållen process där förstudie,

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

detaljplan och utbyggnad av infrastruktur och överlämnande till drift, får bli
delar av en helhet. Rapporten pekar också på att hanteringen av
exploateringsprojekten behöver utvecklas och tydliggöras när det gäller
ekonomistöd, budgetansvar, rutiner för samordning mellan förvaltningar och
tidredovisning. Regionstyrelseförvaltningen välkomnar dessa förslag och
föreslår att de får bli en del av dem pågående omstruktureringen av
samhällsbyggnadsprocessen som för närvarande pågår och där flera
förvaltningar och nämnder är delaktiga.
Sammantaget gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att
exploateringsprojekt Brodösen har genomförts i enlighet med beställningen i
projektdirektivet, såväl när det gäller måluppfyllnad, som tidplan och budget.
Förvaltningen tillstyrker projektets slutrapport och föreslår att regionstyrelsen
godkänner densamma för överlämnande till regionfullmäktige för slutligt
godkännande.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Bedömningen är att genomförandet av projektet har skett i enlighet med
regionen egna regelverk när det gäller bedrivande av projekt. Därtill konstateras
att anlitandet av konsulter och entreprenörer har skett i enlighet med gällande
upphandlingsregler.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att projektet är ett bra exempel på god hushållning med
regionens ekonomiska resurser, då det har levererat ett resultat som ligger över
budget.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att utbyggnad av ett bostadsområde där barnen ges
möjligheter till trygga skolvägar, till lekplatser och till goda boendemiljöer, är
att anse som positivt ur ett barnperspektiv.
4. Jämställdhetsperspektiv
Ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Tomterna tillskapas i Visbys närområde, varför projektet inte har någon positiv
påverkan ur ett landsbygdsperspektiv.

Digital justering

Protokoll
Sida 43 (46)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

6. Klimat och miljöperspektiv
Hela området är anslutet till fjärrvärme, vilket ses som en uppvärmning som
betecknas som hållbar ur ett klimatperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Slutrapport exploateringsprojekt Brodösen, daterad 2022-04-21
Tekniska nämndens beslut, protokoll 2022-05-25
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-04

Digital justering

Protokoll
Sida 44 (46)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2022/935
4 augusti 2022

Roland Engkvist

Regionstyrelsen

Information. Ledamöter till övervakningskommitté för FRO
och ERUF 2021-2027
Förslag till beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Regeringen har beslutat vilka organisationer som utses att ingå i
övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning samt för Europeiska
regionala utvecklingsfonden för programperioden 2021-2027.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har enligt regeringsbeslut per den 7 juni 2022 att utse:
-

1 ersättare till övervakningskommittén för Europeiska regionala
utvecklingsfonden för programperioden 2021-2027

-

1 ordinarie ledamot och 1 ersättare till övervakningskommittén för Fonden
för en rättvis omställning för programperioden 2021-2027.

Region Gotland ska meddela förvaltande myndighet namnen senast den 22 augusti.
Bedömning

Förvaltningen ämnar utse:
-

Lina Holmgren, stabschef regional utveckling, som ersättare till
övervakningskommittén för Europeiska regionala utvecklingsfonden för
programperioden 2021-2027;

-

Lina Holmgren, stabschef regional utveckling, som ordinarie till
övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning för
programperioden 2021-2027;

-

Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör, som ersättare till
övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning för
programperioden 2021-2027.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/935

Förvaltningen motiverar namnförslagen med att Lina Holmgren och Stefan Persson
har god kännedom om regionala strategier som knyter an till programmen.
Beslutsunderlag

Bilaga 1 protokoll vid regeringssammanträde 2022-06-07 övervakningskommittén för
ERUF
Bilaga 2 protokoll vid regeringssammanträde 2022-06-07 övervakningskommittén för
FRO
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-08-03
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Utdrag
Protokoll
vid regeringssammanträde

II 8
1 bilaga

2022-06-07
N2022/00606

Näringsdepartementet

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i
övervakningskommittén för Europeiska regionala
utvecklingsfonden programperioden 2021–2027

Regeringens beslut

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda i
den gemensamma övervakningskommittén för de åtta regionala och det
nationella programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden
programperioden 2021–2027.
Regeringen beslutar att ledamöter i övervakningskommittén för Europeiska
regionala utvecklingsfonden 2021–2027 ska ha rätt till ersättning för
inkomstförlust på de villkor som framgår av 7 § förordningen (1992:1299)
om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
Ledamöter som omfattas av begreppet egenföretagare ska även ha rätt till
dagarvode motsvarande kategori E i enlighet med 4 § i nämnda förordning.
Någon ersättning ska dock inte betalas till ledamot med statlig anställning
som företräder sin myndighet i övervakningskommittén.
Ärendet

I enlighet med artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning
och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler
för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre
säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och
viseringspolitik ska varje medlemsstat inrätta en övervakningskommitté, efter

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Herkulesgatan 17
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

samråd med förvaltningsmyndigheten, inom tre månader efter det att den
berörda medlemsstaten underrättats om beslutet om godkännande av
programmet. Medlemsstaten får inrätta en enda övervakningskommitté som
ska omfatta fler än ett program. Vidare ska varje medlemsstat enligt artikel
39 i samma förordning fastställa övervakningskommitténs sammansättning
och ska genom en öppen process säkerställa en balanserad representation av
medlemsstatens berörda myndigheter och förmedlande organ och av
företrädare för de partner som avses i artikel 8.1 i förordningen.
Bestämmelser om övervakningskommittén, inklusive inrättande av
kommittén, dess sammansättning och uppgifter, framgår av samma
förordning.
Förvaltande myndighet för aktuella program är Tillväxtverket. De
organisationer som utses att ingå i övervakningskommittén meddelar till
förvaltande myndighet vilka ledamöter som ska ingå i övervakningskommittén samt eventuella förändringar i representationen. En jämn
könsfördelning ska eftersträvas.

2 (5)

Utdragets överensstämmelse med originalet intygas

Utdrag till
Finansdepartementet/BA, BB, K, SFÖ och SPN
Utbildningsdepartementet/F, GV och UH
Miljödepartementet/KE, KL, ME och NM
Kulturdepartementet/CSM, KL och KO
Arbetsmarknadsdepartementet/A, JÄM och MRB
Infrastrukturdepartementet/TM, TP och US
Riksdagen, näringsutskottet
Boverket
Jämställdhetsmyndigheten
Länsstyrelsen i Dalarnas län (Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning)
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sametinget
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
regionerna
Funktionsrätt Sverige
Företagarna
Landsorganisationen i Sverige
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Sveriges akademikers centralorganisation
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Tjänstemännens centralorganisation

3 (5)

Bilaga till beslut II 8 vid regeringssammanträde den 7 juni 2022

Myndigheter och organisationer
(ordinarie+ersättare)

Antal platser

Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)

1+1

Verket för innovationssystem

1+1

Naturvårdsverket

1+1

Statens energimyndighet

1+1

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1+1

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

1+1

Sametinget

1+1

Boverket

1+1

Post-och telestyrelsen

1+1

Statens jordbruksverk

1+1

Jämställdhetsmyndigheten

1+1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

1+1

Myndigheten för kulturanalys

1+1

Länsstyrelsen i Dalarnas län (LEKS-nätverket)

1+1

Landsorganisationen i Sverige

1+1

Sveriges akademikers centralorganisation

1+1

Tjänstemännens centralorganisation

1+1

Företagarna

1+1

Funktionsrätt Sverige

1+1
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Sveriges universitets- och högskoleförbund

1+1

Sveriges Kommuner och Regioner

1+1

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

1+1

Region Norrbotten (ordinarie) + Region Västerbotten (ersättare)

1+1

Region Västernorrland (ordinarie) +Region Jämtland–Härjedalen (ersättare)
1+1
Region Gävleborg (ordinarie) + Region Värmland (ersättare)
1+1
Västra Götalandsregionen (ordinarie) + Region Halland (ersättare)

1+1

Region Örebro (ordinarie) + Region Östergötland (ersättare)
1+1
Region Stockholm (ordinarie) + Gotlands kommun (ersättare)
1+1
Region Skåne (ordinarie) + Region Blekinge (ersättare)
1+1
Region Jönköping (ordinarie) + Region Kronoberg (ersättare)
1+1

Totalt

30+30
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Utdrag
Protokoll
vid regeringssammanträde

II 7
1 bilaga

2022-06-07
N2022/00591

Näringsdepartementet

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i
övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning
programperioden 2021–2027

Regeringens beslut

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda i
övervakningskommittén för det nationella programmet för Fonden för en
rättvis omställning programperioden 2021–2027.
Regeringen beslutar att ledamöter i övervakningskommittén för Fonden för
en rättvis omställning 2021–2027 ska ha rätt till ersättning för inkomstförlust
på de villkor som framgår av 7 § förordningen (1992:1299) om ersättning för
uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Ledamöter som omfattas
av begreppet egenföretagare ska även ha rätt till dagarvode motsvarande
kategori E i enlighet med 4 § i nämnda förordning.
Någon ersättning ska dock inte betalas till ledamot med statlig anställning
som företräder sin myndighet i övervakningskommittén.
Ärendet

I enlighet med artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning
och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler
för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre
säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och
viseringspolitik ska varje medlemsstat inrätta en övervakningskommitté, efter
samråd med förvaltningsmyndigheten, inom tre månader efter det att den

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Herkulesgatan 17
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

berörda medlemsstaten underrättats om beslutet om godkännande av
programmet. Medlemsstaten får inrätta en enda övervakningskommitté som
ska omfatta fler än ett program. Vidare ska varje medlemsstat enligt artikel
39 i samma förordning fastställa övervakningskommitténs sammansättning
och ska genom en öppen process säkerställa en balanserad representation av
medlemsstatens berörda myndigheter och förmedlande organ och av
företrädare för de partner som avses i artikel 8.1 i förordningen.
Bestämmelser om övervakningskommittén, inklusive inrättande av
kommittén, dess sammansättning och uppgifter, framgår av samma
förordning.
De organisationer som utses att ingå i övervakningskommittén meddelar till
förvaltande myndighet vilka ledamöter som ska ingå i
övervakningskommittén samt eventuella förändringar i representationen. En
jämn könsfördelning ska eftersträvas.
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Utdrag till

Utdragets överensstämmelse med originalet intygas

Finansdepartementet/BA, EA, K och SFÖ
Utbildningsdepartementet/F, GV och UH
Miljödepartementet/KE, KI, ME och NM
Kulturdepartementet/CSM
Arbetsmarknadsdepartementet/A, JÄM och MRB
Infrastrukturdepartementet/E
Riksdagen, näringsutskottet
Arbetsförmedlingen
Jämställdhetsmyndigheten
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sametinget
Statens energimyndighet
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Gotlands kommun
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Funktionsrätt Sverige
IF Metall
Sveriges ingenjörer
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Teknikföretagen

3 (5)

Bilaga till beslut II 7 vid regeringssammanträdet den 7 juni 2022

Myndigheter och organisationer
(ordinarie+ersättare)

Antal platser

Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)

1+1

Tillväxtverket

1+1

Länsstyrelsen i Norrbottens län

1+1

Länsstyrelsen i Västerbottens län

1+1

Länsstyrelsen i Gotlands län

1+1

Verket för innovationssystem

1+1

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1+1

Naturvårdsverket

1+1

Statens energimyndighet

1+1

Sametinget

1+1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

1+1

Vetenskapsrådet

1+1

Myndigheten för yrkeshögskolan

1+1

Arbetsförmedlingen

1+1

Jämställdhetsmyndigheten

1+1

Region Norrbotten

1+1

Region Västerbotten

1+1

Gotlands kommun

1+1

IF Metall

1+1
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Sveriges Ingenjörer

1+1

Teknikföretagen

1+1

Funktionsrätt Sverige

1+1

Sveriges universitets- och högskoleförbund

1+1

Totalt

23+23
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-08-17

RS AU § 172

Protokoll
Sida 45 (46)

Information. Ledamöter till
övervakningskommitté för FRO och
ERUF 2021-2027

Ärendenummer: RS 2022/935
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

x

Informationen mottages.

Sammanfattning

Regeringen har beslutat vilka organisationer som utses att ingå i
övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning samt för
Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2021-2027.
Bedömning

Förvaltningen ämnar utse:
x
x
x

Lina Holmgren, stabschef regional utveckling, som ersättare till
övervakningskommittén för Europeiska regionala utvecklingsfonden
för programperioden 2021-2027.
Lina Holmgren, stabschef regional utveckling, som ordinarie till
övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning för
programperioden 2021-2027.
Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör, som ersättare till
övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning för
programperioden 2021-2027.

Förvaltningen motiverar namnförslagen med att Lina Holmgren och Stefan
Persson har god kännedom om regionala strategier som knyter an till
programmen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Bilaga 1 protokoll vid regeringssammanträde 2022-06-07
övervakningskommittén för ERUF
Bilaga 2 protokoll vid regeringssammanträde 2022-06-07
övervakningskommittén för FRO
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-08-03

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Helena Andersson, ekostrateg

Ärende RS 2022/897
Datum 23 augusti 2022
Sida 1 (8)

Mottagare
Regionstyrelsen

Remiss. Ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken för uppförande och drift av en havsbaserad
vindpark, Aurora
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att bilagt förslag till yttrande inges till
länsstyrelsen.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Denna remiss från länsstyrelsen gäller bedömning av hur anläggning, drift och
så småningom nedmontering av den planerade vindparken Aurora kan komma
att påverka Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna söder
om Gotland. Remissunderlaget är främst den miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, som vindkraftsföretaget låtit upprätta om hur vindparken kan påverka
Natura 2000-området. Remissen är en del i länsstyrelsens Natura 2000prövning.
Vindparken Aurora projekteras i ett 1045 km2 stort område, motsvarande ca
1/3 av Gotlands yta, i havet 20 km sydväst om Gotland, 30 km rakt österut
från mellersta Öland, väster om Hoburgs bank och norr om Midsjöbankarna, i
Sveriges ekonomiska zon. Aurora beräknas bli byggd i etapper och kommer att
fullt utbyggd omfatta från drygt 200 upp till 370 vindkraftverk, vilket ger ett
avstånd mellan verken på ca 1,7- 2,3 km. Verkens totalhöjd beräknas bli ca 370
meter över havet och vingarna nå ner till 20-30 m. ö. h. Verkens samlade
vertikala svepyta blir vid full utbyggnad upp till 2 km2 i området. I planerna
ingår att vätgas ska produceras genom hydrolys från en del av elen, det kan
därmed behövas även industriplattformar vid vindparken.
I havsplanen för Östersjön anges Auroraområdet för generell användning och
överlappas inte av några andra angivna intressen som sjöfart, fiske, friluftsliv,
naturvård eller totalförsvarets intressen. Vattendjupet i området är över 30 m.
och det är flera kilometer från områdets ytterkant till de grundare områdena i
Natura 2000-området där de för sjöfågel, fisk och därmed även för tumlare,
mycket viktiga musselbankarna finns. I MKB:n bedöms vindparken kunna
uppföras utan att ge negativa konsekvenser på Natura 2000-området och olika
skyddsåtgärder under anläggnings- och driftstid beskrivs. En hårt trafikerad
farled skär igenom utkanterna av Natura 2000-området, mellan Auroraområdet
och de grundare musselrika bankarna inom Natura 2000-området. Farleden
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som ingår i ”nollalternativet” plus det faktum att hela Östersjön redan är ett
innanhav under press från klimatförändringar, sjöfart, fiske och föroreningar,
gör det mycket svårt att avgöra om det buller, risk för oljeutsläpp, m. m. som
vindparken kommer att orsaka, blir försumbara i förhållande till farledens
störande inverkan, eller om vindparken ger kumulativa effekter som gör att
några gränser passeras, för hur mycket störning de skyddade arterna och
livsmiljöerna i Natura 2000-området kan tåla.
Många andra miljöfrågor återstår att bedöma ifråga om vindparkens påverkan,
men ifråga om artskydd och bevarande av naturtyper i det redan nu påverkade
Natura 2000-området, tyder underlaget på att vindparken inte tillför någon
större ökad störning.
Ärendebeskrivning
Remisstid

Länsstyrelsen ger remissinstanserna tillfälle att yttra sig över bilagt underlag,
och önskar senast den 21 augusti 2022 remissinstansernas synpunkter. Region
Gotland har ansökt om och beviljats förlängd svarstid till den 1 september.
Natura 2000-tillstånd

Länsstyrelsen bjuder in berörda parter att yttra sig, inför att de i sin tur ska avge
yttrande om s.k. Natura-2000-tillstånd kan lämnas eller ej och om sökandens
miljökonsekvensbeskrivning är tillräcklig för prövningen enligt Miljöbalken 7
kap. 28 a och 28 b §§, eller om den behöver kompletteras eller ändras.
Natura 2000-områdena i Sverige är klassade som riksintressen (4 kap. 1 & 8 §§
MB.) Berörda myndigheter har i uppgift att särskilt bevaka status på
skyddsvärdena och att de skydds- och skötselåtgärder som behövs, så att
gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas eller återställas i Natura 2000områden, vidtas för berörda livsmiljöer och arter. Myndigheterna ska också
hindra verksamheter och åtgärder som kan skada eller störa de arter och
naturtyper i Natura 2000-områdena som är utvalda för att få skydd. Det senare
gäller även verksamheter och åtgärder som sker utanför områdena.
(Naturvårdsverket 20031)
Tidigare yttranden om området

Regionstyrelsen har avstått från att yttra sig vid tidiga samråd, exploatören har
hållit några sådana. Auroraområdet ligger utanför regionens kommunala
planeringsansvar. I förslaget till ny översiktsplan 2040 ingår havsplanering ut
till territorialgränsen, i samrådsförslaget till ny ÖP finns därför inga tydliga
ställningstaganden för eller emot vindkraft i just detta område, bara följande
generella formulering: ”En utbyggnad av vindbruket i havet bör koncentreras
till ett begränsat antal platser med kapacitet att rymma ett större antal

1

NFS 2003:17: Naturvårdsverkets allmänna råd om Natura 2000 till 7 kap. miljöbalken samt
till förordningen (1998:1252) om områdesskydd m.m.
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vindkraftverk. Ju längre ut från kusten desto större parker är möjliga utifrån
omgivningspåverkande aspekter och nödvändiga utifrån ekonomiska.”
Regionstyrelsen föreslog i remissyttrandet kring havsplanerna (§180/2018), att
området Ö242 - som Aurora är tänkt att placeras in – skulle klassas om från
”Generell” till ”Energi”.
Områdesbeskrivning

Vindparken Aurora projekteras i ett 1045 km2 stort område, det motsvarar
cirka 1/3 av Gotlands yta. Läget är 20 km sydväst om Gotland och 30 km rakt
österut från mellersta Öland. Hoburgs bank ligger ännu längre öster ut och
söder om Auroraområdet ligger Norra och södra Midsjöbankarna. Natura
2000-området som dessa grunda bankar ingår i2, ligger därmed söder och öster
om Auroraområdet. Genom Natura 2000-områdets båda nordvästra hörn,
parallellt med sydöstra gränsen till Auroraområdet, går Östersjöns mest
trafikerade farled, på den och på djuphavsleden som går rakt igenom Natura
2000-området öster om Hoburgs bank, norr om Midsjöbankarna, går
sammanlagt cirka 35 000 fartygstransporter3 per år. Natura 2000-området är
långt ifrån opåverkat, men ändå viktigt: ”Sett ur naturvårdens synvinkel
fungerar utsjöområdena ofta som tillflyktsområden (refuger) för organismer
som tidigare varit vanliga i grundare mer kustnära områden, men som
försvunnit eller minskat där till följd av ökade störningar och föroreningar.”4
Aurora projekteras strax utanför den svenska territorialgränsen men inom
Sveriges ekonomiska zon. Aurora kommer att nå en uppskattad maximal effekt
om cirka 5 500 MW. Fullt utbyggd blir parken på drygt 200 upp till 370
vindkraftverk. Det ger ett avstånd mellan verken på cirka 1,7- 2,3 km. Verkens
totalhöjd beräknas, enligt exempel i aktuella samrådsunderlag, bli ca 370 meter
över havet och vingarna nå ner till 20-30 m. ö. h. Verkens samlade vertikala
svepyta blir vid full utbyggnad upp till 2 km2 i området. Beräknad byggstart är
omkring 2025. Etappvis utbyggnad görs under 15 år. Vindkraftverken beräknas
ha 40 – 45 års driftstid. Fullt utbyggd har vindpark Aurora potential att
generera en årsproduktion om cirka 24 TWh el. I planerna ingår också att en
del av den producerade elen används för att producera vätgas. Det görs genom
hydrolys av avsaltat havsvatten. Det kan komma att behövas både industri- och
bostadsplattformar vid vindparken. För havsbaserad vindkraft sker en snabb
och kontinuerlig teknikutveckling. Därför anger exploatören inte exakt
utformning på verken, eller på anläggningen i sin helhet, i det här skedet.
Lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler som påverkar ärendet

AUR Energipark AB, ett helägt dotterbolag till OX2 AB, ansöker om ett s. k.
Natura 2000-tillstånd i enlighet med 7 kap. 28a § miljöbalken. Ansökan
motiveras av närheten till Natura 2000 området Hoburgs bank och
2

Södra Midsjöbanken ingår inte i Natura 2000, men är på väg att införlivas i det, med dess
betydelse för fågellivet som främsta motivering.
3 Länsstyrelsen Gotland 2018 _ Fartygstrafik i och nära skyddade och känsliga havsområden
runt Gotland och Öland. Fartyg med över 12 m djupgående hänvisas till djuphavsleden.
4 Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0330308 Hoburgs bank och Midsjöbankarna
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Midsjöbankarna (SE0330308). Innan och inför Natura 2000-prövningen har
avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken skett både år 2020 och år 2021.
Samråd har även skett med andra berörda länder i enlighet med konventionen
om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen).
Själva tillståndet för att anlägga vindparken är en fråga som regeringen beslutar
om: Att uppföra anläggningar i havet inom Sveriges ekonomiska zon kräver
tillstånd från regeringen enligt 5 § Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska
zon, SEZ. Ledningsförläggning i havet på kontinentalsockeln, mellan
vindkraftverk och för att ansluta till land, är tillståndspliktigt enligt 15 §Lag
(1966:314) om kontinentalsockeln, KSL. Vidare behövs tillstånd enligt 11 kap.
miljöbalken (vattenverksamhet) för nedläggning av anslutningskablar inom
Sveriges sjöterritorium och koncession enligt ellagen (1997:857) för anläggning
och drift av anslutningskablar inom Sveriges sjöterritorium. De tillstånden söks
i annan ordning och detta ärende gäller enbart Natura 2000.
Enligt nu gällande regelverk inom Sveriges Sjöterritorium (TSFS 2020:88) ska
vindkraftverk med över 150 meters höjd, och som finns i parkens ytterkant, ha
högintensivt vitt blinkande ljus på nacellen, (maskinhuset), i toppen på tornet.
Vindparker bredare än fyra kilometer ska också ha några verk med sådant ljus
inne i parken och övriga verk ska ha lågintensivt rött ljus. Vid totalhöjder över
315 meter kan ytterligare belysning tillkomma.
Remissen gäller prövning enligt Natura 2000-bestämmelserna. Därför
fokuserar yttrandet på de arter och naturtyper som är utpekade för det
aktuella Natura 2000-området, särskilt på den hotade östersjötumlaren.
För den planerade vindparkens konsekvenser för övriga arter och
havsmiljön i stort är det värt att påminnas om att området även omfattas av
regleringar enligt FN:s havsrättskonvention och FN:s konvention om
biologisk mångfald samt hur dessa uttrycks i EUs direktiv om
Havsplanering och Habitatdirektivet samt i nationell rätt.
De mest skyddsvärda arterna på Hoburgs bank och Midsjöbankarna enligt
habitatdirektivet är tumlare och enligt fågeldirektivet alfågel och tobisgrissla.
Naturtyperna som ska skyddas är rev och sandbankar och de arter och den
biologiska mångfald som är typiska för dessa.
Natura 2000-områdets bevarandeplan i korthet

Bevarandeplanen för Natura 2000-området SE0330308 Hoburgs bank och
Midsjöbankarna föreslår ett antal reglerande åtgärder. Planen ger sammantaget
en bister lägesbeskrivning för Östersjön. Belastningen från sjöfart, fiske,
klimatförändringar, kemikalieutsläpp, övergödning, undervattensbuller,
nedskräpning och invasiva arter återspeglas även i situationen för Natura 2000området och planen anger flera övergripande miljöinsatser för Östersjön som
avgörande också för möjligheten att nå bevarandemålen i Natura 2000området. Det gäller såväl regionala som internationella åtgärder och beslut. Ett
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bakslag för områdets skydd inträffade 2005, då det svenska förslaget till IMO5
om att få bort fartygstrafik över Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken inte
antogs. Reglering av sjöfartens och fiskets negativa påverkan är därför i
majoritet bland åtgärdsförslagen i bevarandeplanen. Åtgärder med koppling
både till vindparken och skyddet av tobisgrisslor, alfåglar och tumlare gäller
särskilt att hindra undanträngning från områden, att hålla musselbankarna fria
från påverkan, att minska risker för oljeutsläpp, buller och andra vibrationer
Natura 2000 MKB:n i relation till skyddet för tumlare, tobisgrisslor och alfågel

Under sommarmånaderna uppehåller sig merparten av Östersjöpopulationen av tumlare på Hoburgs bank och Midsjöbankarna för
kalvning och parning. Därför har Sverige ett särskilt stort ansvar för
bevarandet. Det behövs skyddsåtgärder. Östersjötumlaren är en genetiskt
avgränsad stam av vanlig tumlare, nu klassad som akut hotad
Havs- och vattenmyndigheten. HaV, beslutade den 22 juni 2021 (Dnr
3591-20), om ett nytt nationellt åtgärdsprogram för tumlare. För
Östersjötumlaren finns även ett internationellt skydds – och
åtgärdsprogram. De senaste uppskattningarna visar på knappt 500
individer, varav färre än 100 är honor i fertil ålder.
Citat ur Åtgärdsprogram för tumlare, sid 33-34 Undervattensbuller
” …Fartygstrafiken ökar i antal och omfattning, liksom aktiviteter såsom
seismiska inventeringar och konstruktionsarbeten. … För haven runt
Sverige är det särskilt viktigt att notera att den lägre salthalten i Östersjön
generellt gör att ljud fortplantar sig på längre avstånd, … påverkansavstånd
på tumlare i t.ex. Nordsjön inte kan tillämpas på tumlare i Östersjön…. ”
Vidare konstateras i åtgärdsprogrammet behovet av vidare studier, bland
annat att effekterna av stora vindparker ännu är okända.
I MKB:n för Aurora står: ”Med tillämpning av mjuk uppstart bedöms det
som osannolikt att tumlare skulle utsättas för ljudnivåer som skulle orsaka
hörselnedsättning varför risken för PTS och TTS6 bedöms som försumbar. ...
Som en extra skyddsåtgärd kommer undersökningar som kan medföra
undvikandebeteende inom Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna undvikas under maj-augusti.
…. Undervattensljuden från vindkraftverk i drift kommer endast att överstiga
den befintliga bakgrundsljudnivån i den absoluta närheten av varje
vindkraftverk… och… generellt vara lägre än det omgivande ljudet från de
starkt trafikerade farlederna.”
”Alfågeln är en av få marina arter i den svenska faunan där en betydande andel
av världspopulationen för sin långsiktiga överlevnad är beroende av
5
6

International Maritime Organisation
TTS (tillfälliga hörselskador) och PTS (permanenta hörselskador)
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havsområden inom svensk ekonomisk zon. …. ett stort siktdjup medför att
flera algarter kan växa på större djup (ned till ca 30 m) på utsjöbankarnas
hårdbotten än vad arterna kan i kustnära områden. Alla utsjöbankarna hyser
stora bestånd av blåmussla…. Blåmussla är den i särklass viktigaste födan för
övervintrande alfåglar på bankarna.” Citat Kjell Larsson7, Havs- och
vattenmyndighetens rapport 2016:24
I MKB:n för Aurora står:.”. Verksamhetsområdet Aurora är beläget i ett
område på större djup än 30 meter med syrefattiga bottnar med både låga
mängder av fisk och låg täckningsgrad av blåmusslor. På grund av sitt djup och
sina knappa födoresurser finns det därmed ytterst begränsade ekologiska
förutsättningar för både alfågel och tobisgrissla… avståndet från den planerade
vindparken till viktiga födosöksområden för arterna,[är] över 3 km (mellan 1050 km till bankarna), vilket är det uppskattade störningsavståndet för fåglarnas
undanträngningseffekt från dess födosöksområden.”… De planerade
anläggningsarbetena bedöms inte påverka de grundområden som nyttjas som
födosöksområde för arten vintertid.”
Bedömning

För sammanfattande bedömning se förslag till yttrande.
Ärendets beredning

Länsstyrelsen önskade svar senast den 21 augusti 2022. Region Gotland har
ansökt om och beviljats förlängd svarstid till den 1 september. Förfrågan om
yttrande sändes också till Miljö- och byggnämnden, vilket har avstått från att
lämna synpunkter i detta skede.
Både Natura 2000-området och det föreslagna området för vindpark ligger
utanför regionens planansvar. För att helt korrekt kunna bedöma riskerna som
vindparken Aurora kan medföra, krävs egentligen specialistkunskaper som inte
funnits att tillgå i regionens organisation under remisstiden. Ärendet påverkas
av den svåra miljösituationen för Östersjön i stort.
I bevarandeplanen för Natura 2000-området och underlagsrapporter till denna
lyfts behovet av att minska fartygstrafikens belastning i och nära Natura 2000området samt behovet av ett antal övergripande miljöåtgärder för Östersjön,
även för ett säkerställt bevarande av värdena i Natura 2000-området. De
grunda och biologiskt rika områdena inom Natura 2000-området har å andra
sidan betydelse för Östersjöns vattenmiljö även utanför Natura 2000-området.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

Dessa bedömningar görs oftast inte för remissyttranden, men bedöms ha
relevans här

7

Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön, Havs- och vattenmyndighetens
rapport 2016:24,nov 2016, förf. professor Kjell Larsson Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet
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1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Remissen gäller ett s. k. Natura 2000-tillstånd i enlighet med 7 kap. 28a §
miljöbalken. Innan och inför Natura 2000-prövningen har avgränsningssamråd
enligt 6 kap miljöbalken skett samt samråd enligt Esbokonventionen.
Tillståndet för att anlägga vindparken kräver tillstånd från regeringen enligt 5 §
Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, SEZ. Ledningsförläggningen är
tillståndspliktigt enligt 15 §Lag (1966:314) om kontinentalsockeln, KSL. Vidare
kommer tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (vattenverksamhet) samt
koncession enligt ellagen (1997:857) för anläggning och drift av
anslutningskablar inom Sveriges sjöterritorium att behövas. Dessa tillstånd söks
i annan ordning och detta ärende gäller enbart Natura 2000.
Regelverk för Sveriges Sjöterritorium (TSFS 2020:88) anger att vindkraftverk i
parkens ytterkant, ska ha högintensivt vitt blinkande ljus, vilket dock inte
bedömts inverka på Natura 2000-området. För berört Natura 2000-områden
gäller bevarandeskydd enligt Bevarandeplanen för Natura 2000-området
SE0330308 Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Remissen gäller prövning
enligt Natura 2000-bestämmelserna. Därför fokuserar yttrandet på de arter och
naturtyper som är utpekade för det aktuella Natura 2000-området, särskilt på
den hotade östersjötumlaren.
Området omfattas också av regleringar enligt FN:s havsrättskonvention och
FN:s konvention om biologisk mångfald, vilka även uttrycks i EUs direktiv om
Havsplanering och Habitatdirektivet samt i nationell rätt.
De mest skyddsvärda arterna på Hoburgs bank och Midsjöbankarna enligt
habitatdirektivet är tumlare och enligt fågeldirektivet alfågel och tobisgrissla.
Naturtyperna som ska skyddas är rev och sandbankar och de arter och den
biologiska mångfald som är typiska för dessa.
2. Ekonomiskt perspektiv Ej aktuell
3. Barnperspektiv Ej

aktuell

4. Jämställdhetsperspektiv Ej

aktuell

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att havet som resurs efterfrågas för exploatering i allt högre
grad blir det också än viktigare att tillgodose att inte skyddsbehov för de
skyddade områden och arter åsidosätts. Ur landsbygdsperspektiv kan
näringslivet på södra Gotland få viss stimulans av att havsbaserad vindkraft
byggs ut i närområdet. Samtidigt kan försämrad livskvalitet upplevas av att de
öppna havsytorna exploateras och att vindparken, särskilt som ljusfenomen
nattetid, upplevs som visuellt störande.
6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att produktionen av förnybar el behöver öka generellt i
Europa och Sverige och bör ses som ett samhällsintresse. För Gotland kan
vindpark Aurora komma att ligga bra till för att även kunna anslutas till elnätet
på Gotland, men det kommer att bero på framtida beslut om nya
stamnätsanslutningar och nätutbyggnad till havs. I Svenska Kraftnäts rapport
från juni 20228 nämns i 1:a hand anslutning till Smålandkusten söder om
8

Uppdrag att förbereda utbyggnad av transmissionsnät till områden inom Sveriges
sjöterritorium, Ärende nr: Svk 2021/4349
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Öland, vilket eventuellt kan bero på området vid Södra Midsjöbanken som i
havsplanen är föreslagen för Energiproduktion, något som i sin tur kan
kompliceras av att även den nu är föreslagen att ingå i Natura-2000.
Beslutsunderlag
Ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB - Aurora
Bilaga A - Verksamhetsområde Aurora
Bilaga B - Natura 2000-miljökonsekvensbeskivning
Bilaga B.1 - Naturtyper i Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
Bilaga B.2 - Tumlare i Östersjön och havsbaserad vindkraft - vindpark Aurora
Bilaga B.3 - Fågelrapport Vindpark Aurora
Bilaga B.4 - Samrådsredogörelse med underbilagor
Bilaga C - Teknisk projektbeskrivning
Åtgärdsprogram för tumlare, HaV Rapport 2021:11, 2021-2025
Bevarandeplan
https://www.havochvatten.se/download/18.764c2cb917a6c5c85b03c106/1625648670494/ra
pport-2021-atgardsprogram-for-tumlare-v2.pdf
Förslag till RS yttrande daterad 2022-08-31
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23
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Lst dnr 551_1303_2022

Remiss. Ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken
för uppförande och drift av en havsbaserad vindpark, Aurora
Region Gotland har genom Regionstyrelsen getts tillfälle att yttra sig över rubricerad
ansökan. Förfrågan om yttrande har även vidaresänts till Miljö- och byggnämnden
som avstått från att lämna synpunkter i detta skede.
Sammanfattande synpunkter

Region Gotland är överlag positiv till att Vindpark Aurora byggs. Mellan utpekade
farleder, fiskeområden, militära intressen och Natura 2000-områden, men ändå
relativt nära land, ser vi att det området kan vara en plats för att bygga havsbaserad
vindkraft i närtid och i vårt närområde.
Vindparken förväntas ge förnybart producerad el och vätgas som kan ge betydande
bidrag i den nödvändiga energi- och klimatomställningen. Eventuell dragning av
ledningar även till Gotland kan bidra positivt till regional utveckling här. Men det
förutsätter att lösningar för att ansluta till stamnätet också kommer på plats.
Men, etableringen måste ske med största möjliga hänsyn till havet som livsmiljö, en
levande Östersjö är av största vikt för hela Gotland. Remissunderlaget ser ut att visa
goda exempel på hur hänsyn kan tas under anläggning och till viss del under drift.
Det framgår av planerna för att skydda och bevara Östersjötumlare, att mer kunskap
behövs om hur samlade effekter av störningar samt kontinuerligt buller från
vindkraftverk påverkar dem. Det är högst angeläget att Östersjötumlarna ges
förutsättningar för sin fortsatta existens.
För tobisgrissla och alfågel oroar uppgifterna om det starkt minskande antalet i
Östersjön av dessa arter, men MKB:ns bedömning är att avståndet från vindparken
är tillräckligt långt: Vindparken bedöms inte hindra alfågel och tobisgrissla i de
viktiga områdena i Natura 2000-området. Vindparkens påverkan på övrigt fågelliv
bör höra till de frågor som ska tas upp i tillståndsansökan enligt SEZ, (Sveriges
ekonomiska zon), som nämns i redogörelsen för avgränsningssamrådet.
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Särskilda synpunkter
Östersjöns miljötillstånd

Riskerna som vindparken Aurora kan medföra för bevarandestatusen för
östersjötumlare, alfågel, tobisgrissla eller övriga utpekade naturvärden i det
angränsande Natura 2000-området och samtidigt bedöma om de skyddsåtgärder som
beskrivs i remissunderlaget är tillräckliga, innebär en mycket komplex bedömning
som också måste ta hänsyn till den pressade miljösituationen för Östersjön i stort.
Nuläget innebär redan en påverkansnivå som behöver minskas

I nollalternativet som anges i Natura 2000-MKB:n ingår störning från den tätt
trafikerade farleden mellan det aktuella området för vindpark och de betydelsefulla
grunda och biologiskt rika bankerna inom Natura 2000-området. I bevarandeplanen
för Natura 2000-området och underlagsrapporter till denna lyfts samtidigt behovet av
åtgärder. Dels behöver trycket minska från fartygstrafik och fiske i och nära Natura
2000-området. Dels behövs ett antal övergripande miljöåtgärder för Östersjön, för
ett säkerställt bevarande av värdena i Natura 2000-området. Detta väcker frågor om
vilket ”nollalternativ” Natura 2000-området egentligen tål – och som borde vara
utgångsvärdet för vindparkens påverkan.
Kan tillkommande störning göra att några viktiga gränser passeras?

En tungt trafikerad farled ingår i ”nollalternativet”. Hela Östersjön är redan ett
innanhav under press från klimatförändringar, sjöfart, fiske och föroreningar. Enligt
MKB:n betyder det att tillkommande buller, risk för oljeutsläpp med mera från
vindparken, blir försumbara. Däremot ger MKB:n inte svar på om vindparkens
påverkan gör att några gränser passeras, för hur stor störning som Natura 2000området kan tåla utifrån önskad status i området.
Tidigare förslag för skyddet av Östersjöns livsmiljöer och Natura 2000-värden, har
bland annat varit att flytta farleder. Om det blir av i framtiden, kan det göra att sjöfart
behöver få plats i en del av vindparken. Den möjligheten bör då inte ha byggts bort.
Regionstyrelsen noterar vidare att kunskapsläget om östersjötumlares reaktioner,
bland annat på buller från vindkraftverk, behöver förbättras.
Avslutande synpunkter

Regionstyrelsen stödjer, baserat på tillgängligt underlag, slutsatserna i MKB:n att
ifråga om utpekade bevarandevärden i det redan nu påverkade Natura 2000-området,
kommer vindparken inte att tillföra någon större störning jämfört med det redan
störda nuläget.
Det vore önskvärt att åtgärder för Östersjöns miljö eller hotade arter kan komma att
ingå i företagens tillståndsvillkor eller frivilliga åtagande, för att få utnyttja den
gemensamma resurs som havet är. På liknande sätt som bygdemedel bidrar, där
vindkraft på land finns, skulle de bidra till havsmiljön där vindkraft etableras.
Ifråga om den planerade vindparkens påverkan på sin omgivning, finns fler aspekter
än vad som ryms i Natura2000-prövningen. Dessa bör belysas i SEZ-ansökan.

Regionstyrelsen, dag som ovan

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Missiv
Datum
2022-06-22

Ärendebeteckning
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Mottagare enligt sändlista

Ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för
uppförande och drift av en havsbaserad vindpark, Aurora
AUR Energipark AB söker tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till
uppförande och drift av den havsbaserade vindparken Aurora, med
tillhörande transformator-/omriktarstationer, mätmaster, internt kabelnät
och anslutningskablar, med avseende på Natura 2000 området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna (SE0330308).
Länsstyrelsen ger remissinstanserna tillfälle att yttra sig över bifogade
underlag, och önskar senast den 21 augusti 2022 remissinstansernas
synpunkter.
Yttrandena ska skickas till gotland@lansstyrelsen.se med kopia till
rozemarijn.keuning@lansstyrelsen.se eller till Visborgsallén 4, 621 85
VISBY.
Vänligen ange i yttrandena länsstyrelsen dnr 551-1303-2022.
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Länsstyrelsen Gotlands län

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT 7 KAP. 28 a §
MILJÖBALKEN

Sökande:

AUR Energipark AB, org.nr 559347-9461.

Ombud:

advokaterna Therese Strömshed och Madeleine Edqvist samt
biträdande juristen Gesine Åström
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291, 203 14 MALMÖ
Tfn: 040-698 58 00
E-post: therese.stromshed@msa.se, madeleine.edqvist@msa.se samt
gesine.astrom@msa.se

Saken:

Ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande
och drift av en havsbaserad vindpark (Vindpark Aurora) med
tillhörande verksamheter i Egentliga Östersjön, inom Sveriges
ekonomiska zon

A.

YRKANDEN

1.

AUR Energipark AB (”Bolaget”) yrkar att Länsstyrelsen Gotlands Län
(”Länsstyrelsen”) med avseende på Natura 2000 området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna (SE0330308), meddelar tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken
(”MB”) till uppförande och drift av en havsbaserad vindpark med tillhörande

LEGAL#22198088v1

transformator-/omriktarstationer, mätmaster, internt kabelnät och anslutningskablar
inom det område som framgår av karta i Bilaga A, allt i enlighet med vad som anges
nedan i denna tillståndsansökan jämte bilagor.
2.

Bolaget yrkar vidare att länsstyrelsen
(a)

meddelar de villkor som föreslås i avsnitt I nedan; samt
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(b)

godkänner den till ansökan fogade miljökonsekvensbeskrivningen
(”Natura 2000-MKB”) i Bilaga B och slutför den specifika
miljöbedömningen.

B.

BAKGRUND

B.1

Vindpark Aurora

3.

Vindpark Aurora kommer som mest att omfatta 370 vindkraftverk med en totalhöjd
om högst 370 meter och planeras att uppföras i Egentliga Östersjön utanför Ölands
och Gotlands kust inom Sveriges ekonomiska zon. Området för den planerade
verksamheten framgår av Bilaga A.

4.

Förutsättningarna för etablering av storskalig havsbaserad vindkraft är synnerligen
gynnsamma inom det aktuella området, inte minst med hänsyn till de ytterst
begränsade naturvärdena och den ringa förekomsten av fisk, tumlare och
födosökande fågel inom området.

5.

Vindpark Aurora beräknas generera omkring 24 TWh förnybar energi per år, vilket
motsvarar elanvändningen för upp emot fem miljoner hushåll.

B.2

Sökanden

6.

Sökanden är ett helägt dotterbolag till OX2 AB (publ) (“OX2”).

7.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft
har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat
och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz,
Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad
vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på
förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har
verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien
och Rumänien med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under
2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på
Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets
Certified Adviser.
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B.3

Behovet av havsbaserad vindkraft

8.

Storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft och energilagring utgör ett viktigt
och nödvändigt led i EU:s och Sveriges klimat- och energiomställning. För en
närmare redogörelse om behovet härom, hänvisas till Bolagets kommande ansökan
om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (”SEZ”).
Sammanfattningsvis är det energiomställningen och elektrifieringen av industrin och
samhället i stort, nätkapacitetsbristen samt effektbristen i södra Sverige som skapat
ett långsiktigt och inte minst ett akut behov av att utbyggnaden av storskalig
havsbaserad vindkraftsproduktion kommer till stånd.

C.

ANSÖKANS DISPOSITION, OMFATTNING,
AVGRÄNSNINGAR M.M.

C.1

Ansökans disposition

9.

Ansökan innehåller de uppgifter som krävs enligt 19 kap. 6 § MB och består av
denna ansökningshandling jämte bilagor. En Natura 2000-MKB har upprättats av
AFRY med stöd AquaBiota Water Research ABWR AB (”AquaBiota”), NIRAS
A/S (”Niras”) samt Richard Ottvall Consulting, och återfinns i Bilaga B jämte
underbilagorna B.1 – B.4. För en icke-teknisk sammanfattning hänvisas till Natura
2000-MKB:n.

C.2

Definitioner

10.

I ansökningshandlingarna används benämningarna Projektområde och
Verksamhetsområde.

11.

Med Projektområde avses det område som är kopplat till projektet, det vill säga både
området för vindparken och området för tillhörande kabelkorridorer.

12.

Med Verksamhetsområde avses det område inom vilket vindkraftverk och det
interna kabelnätet anläggs.

C.3

Prövningens omfattning och prövningsramen

13.

Enligt 7 kap. 28 a § MB krävs tillstånd om det finns en risk att en verksamhet på ett
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Av 7 kap 32 § MB
följer att länsstyrelsen i det län där Sveriges sjöterritorium är närmast det berörda
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området ska pröva en sådan ansökan. I förevarande fall är det Länsstyrelsen
Gotlands län.
14.

Denna tillståndsansökan omfattar tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB för den ansökta
verksamhetens potentiella påverkan på utpekade livsmiljöer och skyddade arter i
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.1

15.

Med den ansökta verksamheten avses anläggande och drift av vindkraftverk med
tillhörande internt kabelnät, uppförande av transformator-/omriktarstationer,
mätmaster samt nedläggning av anslutningskablar inom de kabelkorridorer där en
risk för påverkan på Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna inte
kan uteslutas. Av reell betydelse för den nu aktuella prövningen är dock endast
nedläggning av kablar inom den södra kabelkorridoren, det vill säga den korridor
som ligger närmast Natura 2000-området, då det enbart är där en påverkan på Natura
2000-området inte kan uteslutas.

16.

Vilken eller vilka anslutningspunkter som Svenska kraftnät slutligen kommer anvisa
är ännu inte fastställt. Bolaget utreder dessutom möjliga anslutningspunkter till
regionnätet på fastlandet och på Gotland. Av nämnda skäl är det därför inte möjligt
för OX2 att i nuläget precisera den/de exakta sträckningarna för kabelkorridorerna
från vindparken till anslutningspunkten/punkterna utan OX2 måste förhålla sig till
olika alternativa kabelkorridorer.

17.

Såvitt avser nedläggning av kabel inom de kabelkorridorer som är lokaliserade inom
svenskt territorialvatten, kommer dessa att vara föremål för en separat MB-prövning,
se avsnitt C.4.3 nedan. Om det finns en risk att nedläggningen av kabel i någon av
dessa kabelkorridorer kan komma att påverka andra Natura 2000-områden kommer
erforderlig Natura 2000-prövning rätteligen att ske inom ramen för den MBprövningen.

1

Livsmiljöer och arter som är skyddade på annan grund än genom ett utpekande i enlighet med Natura
2000-regelverket prövas inom ramen för tillståndet enligt SEZ.
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C.4

Prövning enligt annan lagstiftning

C.4.1

Lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

18.

Uppförande av en vindpark med tillhörande transformatorstationer och mätmaster i
den ekonomiska zonen kräver tillstånd enligt 5 § SEZ. En ansökan om tillstånd
enligt SEZ kommer att ges in till Miljödepartementet.

C.4.2

Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (”KSL”)

19.

Utläggning av undervattenskablar för det interna kabelnätet och för landanslutningen
samt utforskning av kontinentalsockeln kräver tillstånd enligt 3 § KSL. Ett tillstånd
för att utforska kontinentalsockeln meddelades av regeringen den 20 oktober 2021
(dnr N2020/00657). Ansökan om tillstånd enligt KSL för utläggning av
undervattenskablar kommer att ges in till Näringsdepartementet.

C.4.3

Miljöbalken

20.

Utläggning av anslutningskabel inom svenskt territorialvatten kräver tillstånd enligt
11 kap. MB. En ansökan om tillstånd enligt MB kommer att ges in till mark- och
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt eller Nacka tingsrätt beroende på
anslutningspunkt(er). Anslutningskablarnas påverkan på Natura 2000-områden inom
svenskt territorialvatten eller på land kommer att kunna prövas inom ramen för
ansökan enligt MB.

C.4.4

Ellagen (1997:857)

21.

En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd
(nätkoncession). För den del som avser anläggande och drift av starkströmsledning
inom svenskt territorialvatten och på land kommer erforderlig nätkoncession för
linje att sökas hos Energimarknadsinspektionen.

C.4.5

Esbokonventionen

22.

I enlighet med konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) pågår samråd med berörda
närliggande länder beträffande verksamhetens potentiella gränsöverskridande
påverkan. En särskild Esborapport som redogör för gränsöverskridande effekter och
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det gränsöverskridande samrådet kommer att tas fram. Regeringen fattar slutligt
beslut med avseende på samrådets genomförande vid meddelande av SEZ-tillstånd.
C.5

Samordning mellan prövningarna

23.

Medan prövning av havsbaserade vindparker lokaliserade inom svenskt
territorialvatten är föremål för en samlad och samordnad tillståndsprövning av
vindparken, undervattenskablarna och påverkan på Natura 2000-områden med stöd
av miljöbalkens bestämmelser, saknas idag motsvarande processuella prövningsoch samordningsbestämmelser mellan de olika lagstiftningarna för havsbaserade
vindparker som är lokaliserade inom den ekonomiska zonen.

24.

En sökande av erforderliga tillstånd för en havsbaserad vindpark i ekonomisk zon är
föremål för en i vissa delar fyrfaldig miljömässig prövning av verksamheten i
tillståndsprövningarna enligt SEZ, KSL, MB och ellagen. Samtliga lagstiftningar
föreskriver att samma bestämmelser i MB ska tillämpas i respektive prövning.
Utöver detta ska tillstånd till Natura 2000 prövas separat av länsstyrelsen.

25.

För att i så stor utsträckning som möjligt underlätta hanteringen av de olika
tillståndsprövningarna enligt de fyra olika lagstiftningarna, både för sökanden och
för involverade remissmyndigheter och andra sakägare, är samordningen mellan
dessa tillståndsprövningar av central och avgörande betydelse.

26.

Såvitt nu är av intresse är hur den separata Natura 2000-prövningen hos
länsstyrelsen ska förhålla sig till övriga tillståndsprövningar samt hur en samlad
miljöprövning i möjligaste mån ska kunna säkerställas.

27.

Eftersom regeringen inte är behörig att pröva Natura 2000-frågor inom ramen för
prövningarna enligt SEZ och KSL kommer länsstyrelsens tillstånd enligt 7 kap.
28 a § MB att ingå som en integrerad del i den samlade miljöprövningen som
Miljödepartementet och Näringsdepartementet handlägger. Länsstyrelsens
kommande beslut om Natura 2000-tillstånd utgör alltså en grundförutsättning för att
tillstånden enligt SEZ och KSL ska kunna lämnas. Detta innebär att Natura 2000frågorna rätteligen måste prövas först och efterföljande tillståndsprövningar måste
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förhålla sig till Natura 2000-tillståndet innan efterföljande tillstånd kan meddelas.2
Det innebär också att SEZ-tillståndet är en förutsättning för att kunna ta Natura
2000-tillståndet i anspråk.
28.

Denna tågordning säkerställer ett fullgott miljöskydd och effektivare
tillståndsprocesser. Det är därför angeläget att länsstyrelsen (och övriga berörda
remissinstanser) uteslutande prövar skyddet för de utpekade livsmiljöerna och
arterna för det berörda Natura 2000-området inom ramen för denna prövning och
inte lyfter in frågor som är kopplade till det generella miljöskyddet eller andra
frågeställningar som kan vara av intresse. Sådana frågor ska istället, som anförts
ovan, beaktas inom ramen för den samlade prövningen enligt SEZ och KSL.

29.

För att underlätta Natura 2000-prövningen för tillstånds- och remissmyndigheterna
och inte belasta den med information som inte är av relevans för den nu aktuella
prövningen, har Bolaget valt att utforma en separat Natura 2000-MKB som
uteslutande behandlar den sökta verksamhetens påverkan på det aktuella Natura
2000-området. För det generella miljöskyddet hänvisas istället till den
miljökonsekvensbeskrivning som upprättats för ansökan om tillstånd enligt SEZ och
KSL.

D.

SAMMANFATTANDE OMRÅDESBESKRIVNING

30.

För en mer utförlig områdesbeskrivning hänvisas till avsnitt 5 i Natura 2000MKB:n. Sammanfattningsvis kan följande anföras.

31.

Den planerade vindparken Aurora ligger i Egentliga Östersjön (Västra
Gotlandshavet), utanför Kalmar och Gotlands läns kuster, inom Sveriges
ekonomiska zon, se Figur 1 nedan. Verksamhetsområdet är cirka 1 045
kvadratkilometer stort och ligger drygt 30 km öster om Öland och drygt 20 km
sydväst om Gotlands södra spets.

2

På motsvarande sätt är ianspråktagandet av Natura 2000-tillståndet beroende av att tillstånd också
meddelas för vindparken med tillhörande verksamheter enligt SEZ och KSL.
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Figur 1: Projektområdet i förhållande till Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna.

32.

Den genomsnittliga vindhastigheten inom Verksamhetsområdet beräknas uppgå till
cirka 9,5 m/s på 100 meters höjd över havet.

33.

Vattendjupet i Verksamhetsområdet varierar mellan 43 och 88 meter.
Bottensubstraten inom Verksamhetsområdet domineras av lera och gyttja
tillsammans med en blandning av sand, grov sand, småsten och grus. I mindre
områden i vindparkens centrala, norra och nordöstra delar utgörs bottensubstraten av
sten och stenblock.

34.

Den planerade vindparken ligger inom ett område där de förekommande
naturvärdena, på grund av de syrefattiga eller helt syrefria bottenförhållandena och
vattendjupen, i stort sett är obefintliga. Området saknar till stora delar bottenflora
och -fauna och förekomsten av fisk är mycket ringa, se vidare avsnitt 4 i Natura
2000-MKB:n. Avsaknaden av större mängder fisk medför att fiskätande marina
däggdjur som tumlare inte förekommer i någon större utsträckning inom området.
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35.

De relativt stora vattendjupen och den generella avsaknaden av fisk medför även att
Verksamhetsområdet inte utgör ett lämpligt födosöksområde för fågelarter vars föda
till stor del består av fisk och/eller musslor, se vidare avsnitt 4 i Natura 2000MKB:n.

36.

Vindparken angränsar i söder till Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna men avståndet till de känsliga utsjöbankarna i Natura 2000-området
uppgår till ca 10 km (Norra Midsjöbanken) respektive 12 km (Hoburgs bank).
Bottensubstratet inom de delarna av Natura 2000-området som ligger närmast
Aurora är dock i princip identisk med det inom denna del av Verksamhetsområdet,
dvs. dominerat av sand, grov sand, grus och stenar, och sträcker sig flera kilometer
in i Natura 20000-området.

37.

Verksamhetsområdet överlappar inte med några utpekade riksintressen för
naturmiljön, Försvarsmakten, sjöfarten, yrkesfisket, kulturmiljön eller friluftslivet.
Närmare och utmed Gotlands och Ölands kuster finns riksintresseområden för
naturvård och rörligt friluftsliv. Längs Gotlands kust finns även riksintresse för
högexploaterad kust medan det längs Ölands kust finns riksintresse för obruten kust.

38.

I av regeringen antagen havsplan från februari 2022 ingår Verksamhetsområdet i
planområde Sydväst Gotland, Ö242. Området är utpekat för generell användning
(G), sjöfart, utredningsområde sjöfart samt yrkesfiske, där ingen särskild användning
har företräde.

39.

De närmsta befintliga havsbaserade vindparkerna är Kårehamn (RWE), beläget cirka
35 kilometer nordväst om Aurora, och Bockstigen (danska Momentum Gruppen),
cirka 34 kilometer nordost om Aurora.

40.

När det gäller andra planerade vindparker eller andra verksamheter som är i
samråds- eller tillståndsfas i närområdet hänvisas till avsnitt 5 i Natura 2000MKB:n.

E.

NATURA 2000 - Hoburgs bank och Midsjöbankarna
(SE0330308)

41.

För en utförlig beskrivning av Hoburgs bank och Midsjöbankarna, se avsnitt 6 i
Natura 2000-MKB:n. Sammanfattningsvis framgår följande.
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42.

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) är beläget
söder och öster om Verksamhetsområdet och har en yta om cirka 10 510
kvadratkilometer (drygt en miljon hektar) med ett djup mellan 9 och 78 meter där de
grundare och mest känsliga områdena förekommer på och runt utsjöbankarna.
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna innefattar Norra
Midsjöbanken och Hoburgs bank. Södra Midsjöbanken, som ligger utanför Natura
2000-området, har en stark anknytning till de utpekade arterna i området.

43.

Hoburgs bank och Midsjöbankarna är utpekat för Natura 2000-naturtyperna rev
(1170) och sublittorala sandbankar (1110) samt arterna alfågel (Clangula hyemalis,
A064), tobisgrissla (Cepphus grylle, A202) och tumlare (Phocoena phocoena,
1351).

44.

Utsjöbankar ger goda förutsättningar för många olika djur- och växtarter. På
utsjöbankarna finns stora ytor med blåmusselbankar och vegetationsklädda bottnar
vilket lockar till sig höga förekomster av sjöfågel. Utsjöbankarna utgör ett särskilt
viktigt övervintringsområde för alfågel och tobisgrissla och är även ett viktigt
reproduktionsområde för östersjöpopulationen av tumlare. Bankarna utgör vidare
viktiga födosöks- och uppväxtområden för flera fiskarter.

45.

För naturtyperna i Natura 2000-området (sandbankar respektive rev) anges typiska
arter. Dessa arter används för att visa huruvida naturtypen uppnår en gynnsam
bevarandestatus och fungerar som indikatorer för att uppmärksamma förändringar på
naturtypernas strukturer och funktioner. Bolaget har inom ramen för framtagandet av
Natura 2000-MKB:n beaktat och konsekvensbedömt påverkan på de typiska arterna
som förekommer inom Natura 2000-området som del i bedömningen om påverkan
på Natura 2000-området.

E.1.1

Bevarandeplan för Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

46.

För Natura 2000-området finns en färsk bevarandeplan från december 2021 som
upprättats av Länsstyrelsen i Gotlands län och Länsstyrelsen i Kalmar län. För en
redogörelse för bevarandemål m.m. hänvisas till avsnitt 6 i Natura 2000-MKB:n.
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F.

SAMMANFATTANDE TEKNISK BESKRIVNING

47.

För en närmare teknisk beskrivning av verksamheten hänvisas till Bilaga C.
Sammanfattningsvis framgår följande.

48.

Vindparken kommer som mest att bestå av upp till 370 vindkraftverk med en
totalhöjd om maximalt 370 meter. Den totala installerade effekten beräknas uppgå
till cirka 5 500 MW, vilket ger en årsproduktion om cirka 24 TWh.

F.1.1

Fundament

49.

De bottenfasta fundament som bedöms vara aktuella för vindpark Aurora utifrån
områdets geologiska förhållanden är monopilefundament och fackverksfundament.
Monopilefundament passar bäst i de grundare vattenområdena med bottensubstrat
med stenblandad lera, med fast underliggande skikt. Fackverksfundament bedöms
primärt kunna bli aktuellt inom delar av Aurora med vattendjup ner till 70 meter.

50.

I Verksamhetsområdet med större vattendjup (överstigande 70 meter) bedöms
flytande fundament vara ett aktuellt alternativ. I dagsläget finns inga kommersiellt
utbyggda vindparker med flytande fundament. Tekniken förväntas dock utvecklas
mycket snabbt och det förekommer redan idag inom olje- och gasindustrin.

51.

Det finns olika varianter av flytande fundament som bedöms kunna vara aktuella för
vindpark Aurora. Dessa kan delas upp i tre kategorier, barge, semiflytande och TLP
(Tension Leg Platform). Gemensamt för dessa typer av flytande fundament är att de
måste förankras i botten genom kedjor eller staglinor.

52.

Frigången mellan havsytan och vindkraftverkens rotorblad kommer att vara minst 30
meter.

53.

För att möjliggöra nödvändig flexibilitet i den slutliga utformningen av vindparken
har konsekvensbedömningarna utgått ifrån en s.k. ’worst case-ansats’, se vidare
avsnitt G.1.

54.

Vindkraftverkens slutliga placering, inklusive placering av kablar, transformator/omriktarstationer inom vindparken liksom val av storlek, fundament och övrigt
tekniskt utförande, kommer att slutligt fastställas inom ramen för
detaljprojekteringen. Härvid beaktas bland annat bottenförhållanden, geologin, den
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optimala tekniklösning som finns tillgänglig vid tidpunkten för detaljprojektering
(dvs. Bästa Möjliga Teknik – BAT) och upphandling, samt generella möjligheter till
optimering av områdets vindresurser.
55.

Det sökta antalet vindkraftverk, den maximala totalhöjden jämte föreskrivna villkor
för anläggning och utformning kommer att vara begränsande faktorer för den
slutliga utformningen av vindparken.

F.1.2

Transformatorstationer, internt kabelnät och anslutningskablar

56.

Vindkraftverken kommer kopplas samman med en eller flera transformator- eller
omriktarstationer genom undervattenskablar inom det så kallade interna kabelnätet.
Från transformator-/omriktarstationerna överförs elen från vindparken via
anslutningskablar till en eller flera anslutningspunkter på land.

57.

Kablarna läggs på havsbotten och begravs sedan vanligen till ett djup på mellan en
till två meter under havsbotten för att skydda kablarna från påverkan från
fiskeredskap, ankare och annat. Kablarna grävs vanligtvis ned i sedimentet genom
spolning eller plöjning. Vid särskilt krävande bottenförhållanden kan istället ett
mekaniskt skydd läggas ovanpå kablarna, exempelvis betongmadrasser, sten eller
liknande.

F.1.3

Projektfaser

58.

Projektet kan indelas i olika faser: Anläggningsfas, Driftsfas och Avvecklingsfas.

59.

Anläggningsfasen avser samtliga de moment som måste vidtas fram till att
vindkraftverken driftsätts. I Anläggningsfasen ingår detaljerade
anläggningsundersökningar, detaljprojektering, upphandling samt installation av
vindkraftverken med tillhörande transformator-/omriktarstationer, internt kabelnät
och anslutningskablar.

60.

Varje moment fram till dess att själva installationen (byggfasen) kan påbörjas, är
omfattande och tar, var för sig, flera år i anspråk, inte minst på grund av långa
ledtider och leveranstider för material. Själva installationen av vindkraftverken är
det moment under anläggningsfasen som tar kortast tid i anspråk. Anläggningsfasen,
intill dess att vindparken är driftsatt i sin helhet, beräknas sammantaget uppgå till ca
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15 år. Installationen av vindkraftverken som kan ge upphov till de miljöpåverkande
effekterna är dock i allt väsentligt betydligt kortare.
61.

Installation av ett monopilefundament tar vanligen ett till två dygn, där själva
pålningen vanligen tar cirka sex timmar per fundament. Övrig tid när pålning inte
sker inkluderar ompositionering och förflyttning av fartyg samt eventuella
skyddsåtgärder samt förberedelser inför lyft av pålarna med mera. Den effektiva
pålningstiden räknat på 370 verk med monopiles uppgår till cirka 90 dygn, medan
den totala installationen av fundament pågår i cirka 1 till 2 år, delvis beroende på
under vilken säsong installationen sker, samt hur mycket borrning som krävs.
Installationsarbete till havs kräver marginaler då vädret kan vara nyckfullt och det är
viktigt att upprätthålla en säker arbetsmiljö.

62.

Installation av ett fackverksfundament tar vanligen två till tre dygn, där själva
pålningen vanligen tar cirka tre till sju timmar per påle. Varje fundament har
antingen tre eller fyra ben. Övrig tid inkluderar, på samma sätt som för installation
av monopiles, ompositionering och förflyttning av fartyg samt eventuella
skyddsåtgärder samt förberedelser inför lyft av pålarna med mera. Den effektiva
pålningstiden för vindparken räknat på 370 verk förväntas att vara drygt 14 månader,
medan installationen av fundament kan pågå i cirka 3 år, beroende på vilken säsong
installationen sker.

63.

Driftsfasen inbegriper främst tillsyns- och underhållsåtgärder. Vindkraftverkens
livslängd uppgår till ca 45 år.

64.

Efter att vindkraftverken har nått slutet på sin livslängd kommer de under
Avvecklingsfasen att avvecklas i enlighet med en av bolaget upprättad och godkänd
avvecklingsplan som beaktar rådande lagstiftning och praxis vid tidpunkten för
avveckling.

G.

BEDÖMDA KONSEKVENSER

65.

Bolaget har inom ramen för denna tillståndsansökan utrett och bedömt den planerade
verksamhetens påverkan på de naturtyper och arter som Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna är utpekade för. I följande avsnitt lämnas en
översiktlig redogörelse av miljökonsekvenserna och utgångspunkterna för
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konsekvensbedömningarna. För en närmare redogörelse om utgångspunkterna för
konsekvensbedömningen hänvisas till Natura 2000-MKB:n med underbilagor.
G.1

Utgångspunkter för konsekvensbedömningen

66.

Till grund för bedömningarna av verksamhetens påverkan på Natura 2000-området
ligger ett omfattande kunskapsunderlag och resultat från inventeringar, utredningar
samt modelleringar av sedimentspridning och undervattensljud. Samtliga
bedömningar är gjorda utifrån en worst case-ansats, där det för respektive mottagare
(bottenflora och bottenfauna, fåglar, tumlare och fisk) bedömts vilket
utformningsscenario för vindparken som orsakar den största omgivningspåverkan
för respektive påverkansfaktor (sedimentspridning, ljud, elektromagnetiska fält
m.m.). Worst case-ansatsen innebär att den bedömda miljöpåverkan är gjord utifrån
konservativa antaganden där den totala påverkan från verksamheten och
konsekvensen för mottagaren aldrig blir större än den bedömda, utan sannolikt
betydligt lägre.

Tabell 1 Antaganden för worst case som använts i modelleringar/beräkningar för respektive
påverkansfaktor kopplad till naturtyper/arter.

Påverkansfaktor

Worst case

Sedimentsuspension

Installation av 96 monopilefundament med 14,3 meter i
diameter inom det område som ligger närmast Natura
2000-områdets gräns under en nio månaders
installationsperiod.
Samtliga monopilefundament installeras i modelleringen
genom borrning. Monopilefundament borras ner till sitt
maximala förankringsdjup och utsläpp av sediment sker 2
meter ovanför havsbotten.
Vid nedläggning av interna och externa kablar utgår
bedömningarna från att kablarna förläggs via spolning.

Sedimentation

Samma som för ”Sedimentsuspension”.

Miljögifter och näringsämnen

Samma som för ”Sedimentsuspension”. Antagandet är att
alla föroreningar som kan lösa sig i vatten också gör det.
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Undervattensljud

Worst case scenario för tumlare:
Installation av fackverksfundament (med pinpiles), 4,5
meter i diameter, genom pålning, i mars månad när
ljudutbredningen är som störst. Användning av
ljuddämpande åtgärder motsvarande dubbel bubbelgardin
och mjuk uppstart utgör förutsättningar för modelleringen.
Worst case scenario för fisk:
Installation av monopilefundament med 14,3 meter i
diameter genom pålning, i mars månad när
ljudutbredningen är som störst. Användning av dubbel
bubbelgardin, hydro sound damper och mjuk uppstart
utgör förutsättningar för modelleringen.

Elektromagnetiska fält

Internkabelnät (dynamiska kablar, 1 200 A): 1 370 µT och
1 125 µT runt kabelns yttermantel för enkelarmerad
respektive dubbelarmerad kabel. Under 0,4 µT på avstånd
om 7,6 respektive 7,2 meter från kabelns centrum för
enkelarmerad respektive dubbelarmerad kabel.
Övriga kablar, både växelström och likström är begravda
eller täckta och avger under 40 µT vid havsbotten.

Främmande arter

För främmande arter går det inte att definiera ett worst
case. Anledningen till detta är att ett worst case skulle
bygga på många olika antaganden och därmed bli väldigt
spekulativt.

Undanträngning

370 vindkraftverk med minsta möjliga avstånd mellan
verken, 1 150 meter.

Barriäreffekter

370 vindkraftverk med minsta möjliga avstånd mellan
verken, 1 150 meter.

Kollisioner

370 vindkraftverk med en rotor på 340 meter.

Utsläpp till vatten

För utsläpp till vatten går det inte att definiera ett worst
case. Anledningen till detta är att ett worst case skulle
bygga på många olika antaganden och därmed bli väldigt
spekulativt.
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Hydrografiska förändringar

370 vindkraftverk med monopilefundament med en
bottendiameter om 14,3 meter.

Klimat

Vindparken anläggs inte och kommer ej bidra till
uppnående av klimatmålen.

67.

Konsekvensbedömningen relateras sedan till påverkan på de för Natura 2000området utpekade naturtyperna och de utpekade och typiska arternas
bevarandestatus, samt om verksamheten, ensamt och kumulativt med andra
tillståndsgivna verksamheter, påverkar upprätthållande eller uppnående av gynnsam
bevarandestatus.

68.

För verksamheten kommer ett antal skyddsåtgärder och försiktighetsmått att vidtas
för att undvika eller minimera påverkan på Natura 2000-områdets utpekade
naturtyper samt utpekade och typiska arter. Dessa skyddsåtgärder och
försiktighetsmått preciseras i OX2:s förslag till villkorskatalog och har beaktats i
konsekvensbedömningen.

G.2

Sammanfattning av konsekvensbedömningen

69.

I följande avsnitt lämnas en översiktlig redogörelse av bedömda miljökonsekvenser.

G.2.1

Påverkan på de utpekade naturtyperna sandbankar och rev

70.

De utpekade naturtyperna förekommer i huvudsak vid Natura 2000-områdets
utsjöbankar; Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken som är belägna som närmast
cirka 10 kilometer från vindpark Aurora. Ingen fysisk påverkan kommer att ske på
naturtyperna, eftersom vindparken och dess kabeldragningar i sin helhet ligger
utanför Natura 2000-området. Naturtypernas utbredning inom Natura 2000-området
kommer därför inte att påverkas av den ansökta verksamheten.

71.

För naturtyperna är påverkan huvudsakligen kopplad till sedimentspridning,
sedimentation och uppkomsten av undervattensljud under anläggningsfasen. Utförda
modelleringar visar att sedimentspridning in till Natura 2000-området kan
uppkomma i begränsad omfattning, som längst omkring 2 kilometer in i Natura
2000-området och sedimentspridningen når därmed enbart områden med en
bottenmiljö som domineras av sand, grov sand, grus och stenar. Förhöjda halter av
suspenderat sediment eller sedimentpålagringar uppkommer inte vid eller omkring
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områdets utpekade naturtyper som befinner sig betydligt längre in i Natura 2000området. Konsekvensen av sedimentspridning och sedimentation bedöms därför vara
försumbar. För de undervattensarter som är typiska för naturtypen sandbankar och
rev, däribland blåmussla och alger bedöms sedimentspridning medföra en obetydlig
konsekvens. För typiska fiskarter som kan röra sig mellan Natura 2000-området och
Verksamhetsområdet bedöms konsekvensen också bli försumbar bland annat
eftersom exponeringstiden för hög koncentration av sediment kommer att vara kort.
72.

Sedimentspridningen kan medföra en spridning av organiska föreningar,
näringsämnen och metaller bundna till sedimentet. Eftersom sedimentspridningen
inte kommer att nå de utpekade naturtyperna på utsjöbankarna bedöms
konsekvensen för de typiska undervattensarterna vara försumbar. En annan påverkan
är att barlastvatten i internationella fartyg kan föra med sig främmande arter. Med
beaktande av barlastkonventionen och gällande regelverk bedöms konsekvensen
som försumbar för de utpekade naturtyperna och för populationerna av typiska arter
i Natura 2000-området under anläggningsfas och driftsfas. Detsamma gäller för
påverkan under avvecklingsfasen.

73.

Påverkan från undervattensljud för de fiskarter som är typiska för naturtyperna
bedöms under anläggningsfasen ge försumbara konsekvenser, med hänsyn till att
skyddsåtgärder som begränsar ljudnivån kommer att vidtas under
anläggningsarbetet. Ljudutbredningen från vindkraftverk i drift bedöms inte nå
utsjöbankarna och naturtyperna sublittorala sandbankar och rev. De typiska
fiskarterna bedöms inte blir störda av vindkraft i drift. Ljudutbredningen vid
avvecklingsfasen bedöms inte påverka naturtyper inom Natura 2000-området och
inte heller de typiska arterna.

74.

De typiska fågelarterna för naturtyperna i Natura 2000-området är sjöfåglar som
flyger på låg höjd (alfågel, ejder, sjöorre, smålom och storlom). Påverkan på de
utpekade fågelarterna alfågel och tobisgrissla beskrivs nedan i avsnitt G.2.2.2.
Vindparken och dess influensområde saknar helt värde som födosöksområde för de
typiska fågelarterna och förekomsten av dem är ytterst begränsad inom
Verksamhetsområdet. Undanträngningseffekten bedöms därmed få försumbar
konsekvens under projektets samtliga faser. En viss barriäreffekt skulle kunna
uppstå för vissa typiska fågelarter men den extra flygsträcka som vindparken i så fall
skulle innebära gör att konsekvensen bedöms bli försumbar. Vindkraftverken
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kommer att ha en frigång mellan rotorblad och havsvattenytan på 30 meter och då de
typiska fågelarterna generellt flyger på lägre höjd än så bedöms kollisionsrisken vara
liten och konsekvensen försumbar.
75.

Under driftsfasen kan hydrografiska förhållanden i form av strömmar komma att
förändras lokalt kring fundamenten. Dessa småskaliga lokala förändringarna berör
inte de utpekade naturtyperna eller deras typiska arter inom Natura 2000-området
och miljökonsekvenserna för naturtyperna bedöms vara försumbara. Samma
konsekvensbedömning görs för störningar av elektromagnetiska fält som uppstår
från sjökablar.

76.

I händelse av olycka som orsakar utsläpp eller läckage av olja under
anläggningsfasen finns risk för miljöpåverkan. Då det kommer att finnas en hög
beredskap för tillbud av denna karaktär och då de förväntas upptäckas och hanteras
omedelbart, minskar risken att utsläppet hinner sprida sig hela vägen till de
skyddsvärda utsjöbankarna. Samma bedömning görs för driftsfasen.

77.

Förutsättningar för en gynnsam bevarandestatus för naturtyperna inom Hoburgs
bank och Midsjöbankarna bedöms sammantaget inte påverkas av den planerade
verksamheten.

G.2.2

Utpekade arter – tumlare, alfågel och tobisgrissla

78.

Tumlare, alfågel och tobisgrissla är utpekade arter för Hoburgs bank och
Midsjöbankarna.

G.2.2.1

Tumlare

79.

Tumlare från Östersjöpopulationen förekommer endast i mycket låga tätheter i
området. Tumlare som art klassas som livskraftig medan den genetiskt unika
Östersjöpopulationen är klassad som akut hotad.

80.

Tumlare kan främst påverkas av undervattensljud från pålning, undersökningar och
sjötrafik under anläggningsfasen. För att minimera negativ ljudpåverkan kommer ett
antal skyddsåtgärder att vidtas, se avsnitt I nedan. Sannolikheten att en individ
påverkas negativt av pålning är liten då populationsdensiteten i vindparksområdet
samt i angränsande delen av Natura 2000-området är mycket låg och
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förutsättningarna för födosök är ytterst begränsade. Den sammantagna konsekvensen
från pålning bedöms därför som liten.
81.

Påverkan från anläggningsundersökningarna bedöms få små till försumbara
konsekvenser för tumlare. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att tillse att tumlare
inte befinner sig i närheten när anläggningsundersökningarna genomförs och för att
begränsa ljudpåverkan i Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
under den känsligaste perioden för tumlare.

82.

Under anläggningsfasen kommer perioder av ökat suspenderat material i
vattenkolumnen och ökad sedimentation att uppstå till följd av installering av
fundament och kablar. Tumlares känslighet för suspenderat sediment är liten. Den
temporära ökningen av suspenderat material bedöms därför få en försumbar
konsekvens.

83.

Ökad sjöfart inom vindparksområdet kan ha temporära effekter i de norra delarna av
det närliggande Natura 2000-området när Auroras södra område anläggs. Utöver
detta bedöms inte tumlare inom Natura 2000-området påverkas av ökad fartygstrafik
under anläggningsfasen.

84.

Aktiviteter kopplade till avvecklingsfasen kan för tumlare likställas med, alternativt
bli mindre än, de under anläggningsfasen. Konsekvensen för tumlare i och i närheten
av Natura 2000-området bedöms därmed bli mycket små till försumbara.

85.

Sammantaget bedöms verksamheten med föreslagna skyddsåtgärder inte påverka
förutsättningarna för upprätthållande av gynnsam bevarandestatus för tumlare.

G.2.2.2

Alfågel och tobisgrissla

86.

Tätheten av alfågel och tobisgrissla i området kring Aurora bedöms vara låg. De
grunda utsjöbankarna inom Natura 2000-området utgör dock ett globalt viktigt
övervintringsområde för den nordeuropeiska och ryska populationen av alfåglar och
östersjöpopulationen av tobisgrissla. Under anläggningsfasen kan
undanträngningseffekter uppstå i Verksamhetsområdet men inte på de viktiga
utsjöbankarna. Konsekvensen för alfågel och tobisgrissla bedöms bli försumbar.

87.

Under driftsfasen bedöms kollissionsrisken som liten. Alfågel och tobisgrissla är lågt
flygande sjöfåglar och flyger på höjder inom frigången mellan rotorblad och
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havsytan (30 meter). Vidare bedöms undanträngningseffekter få en försumbar
konsekvens under driftsfasen eftersom påverkan från vindparken inte kommer att nå
utsjöbankarna där alfågel och tobisgrissla förväntas födosöka. Eventuella
barriäreffekter bedöms få en försumbar konsekvens bland annat eftersom ingen
omfattande migration eller lokala förflyttningar genom Verksamhetsområdet
förväntas förekomma.
88.

Under avvecklingsfasen bedöms risken för kollision vara försumbar då
vindkraftverken kommer att vara ur drift och plockas ner. Vidare kan aktiviteter
kopplade till avvecklingsfasen innebära en viss undanträngningsrisk, dessa bedöms
dock medföra en försumbar konsekvens på alfågel och tobisgrisslan.

89.

Den samlade bedömningen avseende de utpekade fågelarterna är att vindparken
varken medför kort- eller långvariga konsekvenser som påverkar de utpekade
fågelarterna och deras bevarandestatus.

G.2.3

Kumulativa effekter

90.

Utgångspunkten för de kumulativa bedömningarna är verksamhetens påverkan på
Natura 2000-området tillsammans med andra befintliga och tillståndsgivna
verksamheter, främst andra vindparker och infrastrukturprojekt. Även verksamheter
som planeras men inte erhållit tillstånd beaktas i den utsträckning det är möjligt
utifrån tillgängligt informationsunderlag och med hänsyn till sådana osäkerheter som
regelmässigt föreligger för projekt i planeringsstadiet. De kumulativa effekterna har
beskrivits och bedömts i Natura 2000-MKB:n, se avsnitt 10, samt i
underlagsrapporterna.

91.

Under anläggningsfasen kan kumulativa effekter från sedimentspridning samt
undervattensljud bli aktuella om flera vindparker anläggs samtidigt. Avstånden till
de närliggande projekten är dock stora, vilket innebär att ingen kumulativ effekt i
Natura 2000-området skulle uppstå vad gäller sedimentsuspension och
sedimentation. Vad gäller undervattensljud skulle en eventuell påverkan från flera
vindparker framförallt kunna ha kumulativa effekter på tumlare och fisk om
anläggningsfaserna sammanfaller, vilket genom planering i stor utsträckning bör
kunna undvikas. De kumulativa effekterna bedöms vara försumbara.
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92.

Vindpark Aurora bedöms inte heller under driftsfasen bidra till några negativa
kumulativa effekter. Den kumulativa påverkan på alfågel och tobisgrissla i form av
barriäreffekt och kollisionsrisk bedöms under driftsfasen samt övriga faser bli
försumbar. Viss kumulativ undanträngningseffekt för alfågel skulle eventuellt kunna
uppstå om andra planerade vindparker anläggs i områden som utgör viktiga
födosöksområden för alfågel och tobisgrissla. Möjligheten för fåglarna att
omfördelas bedöms dock som goda och Auroras bidrag till effekten bedöms bli litet.
Den kumulativa påverkan på de viktiga födosöksområdena i Natura 2000-området
bedöms bli obetydligt. Sammantaget bedöms konsekvenserna för de utpekade
fågelarterna bli små.

93.

Avvecklingen av vindpark Aurora samt andra verksamheter i området bedöms ligga
så långt fram i tiden att kumulativa effekter svårligen kan bedömas på en ingående
nivå i nuläget. Generellt bedöms dock påverkansfaktorerna under avvecklingsfasen
vara desamma som under anläggningsfasen, fast i mindre omfattning.

G.2.4

Sammantagen bedömning

94.

Den sammantagna bedömningen är att verksamheten hänförlig till vindpark Aurora,
med beaktande av de villkor som framgår av avsnitt I med tillhörande
villkorsdiskussion i avsnitt H, inte riskerar att skada någon livsmiljö eller störa
någon art på ett sätt som kan försvåra bevarandet i området av de utpekade
naturtyperna eller arterna, varken ensam eller med beaktande av kumulativa effekter.
Förutsättningar för tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB föreligger därmed.

H.

VILLKORSDISKUSSION

95.

Bolaget föreslår de villkor som anges i avsnitt I nedan, mot bakgrund av följande.

H.1

Skyddsåtgärder vid pålning

H.1.1

Skyddsåtgärder vid pålning

96.

Undervattensljud från pålningsarbeten utan skyddsåtgärder kan orsaka permanent
hörselnedsättning (PTS), tillfällig hörselnedsättning (TTS) och beteendepåverkan i
form av undvikandebeteenden hos tumlare.
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97.

För att skydda tumlare mot PTS, TTS och beteendepåverkan har svenska
tillståndsmyndigheter till stor del tagit avstamp i de så kallade ”tyska riktlinjerna”
avseende skydd för tumlare vid uppförande av havsbaserade vindkraftparker.3
Utgångspunkten för dessa riktlinjer är att föreskriva ett visst tröskelvärde (SEL) för
enskilda pålningsslag. Detta tröskelvärde tar emellertid inte hänsyn till vilka
frekvenser som är relevanta för tumlare, det vill säga det är inte viktat för tumlare.
Tröskelvärdet får inte överskridas i en mätpunkt vid ett avstånd om 750 meter.

98.

Kunskapsläget gällande hur tumlare påverkas av undervattensljud samt hur
efterlevnaden av föreskrivna tröskelvärden ska kunna kontrolleras har utvecklats
betydligt sedan de tyska riktlinjerna publicerades 2014. I Danmark pågår för
närvarande en fullständig översyn av de danska riktlinjerna4 för ljudpåverkan på
tumlare med hänsyn till den senaste forskningen på området.5

99.

En kritik som kan framföras mot de tyska riktlinjerna är dels att tröskelvärdet inte är
viktat för tumlare och dels den inneboende brist i kontrollfunktionen avseende
iakttagande av föreskriva tröskelvärden.

100.

Bolaget noterar att svenska tillståndsmyndigheter synes ha uppmärksammat bristen i
de tyska riktlinjerna med att föreskriva oviktade tröskelvärden och har nu börjat
föreskriva tröskelvärden som är viktade för tumlare.

101.

När det gäller kontrollmätningen enligt de tyska riktlinjerna ska sådan kontroll
endast ske vid ett specifikt avstånd från pålningsplatsen (750 meter), vilket inte är
tillräckligt för att på vetenskapliga grunder kunna säkerställa hur ljudet, de facto,
sprider sig under vattnet bortom 750 meter. Ljudets utbredning är nämligen
beroende av ett antal olika faktorer och att enbart mäta i en kontrollmätpunkt ger
exempelvis ingen information om hur ljudet sprids bortom denna punkt eller hur

3

Concept for the protection of Harbour Porpoises from Sound Exposure during the Construction of
Offshore Wind Farms in the German North Sea, Federal Ministry for the Environment, Nature
Conservation, Building and Nuclear safety (BMUV), 2014.
4
Guideline for underwater noise – Installation of impact-driven piles, Energistyrelsen, 2016.
5
Kastelein et al. 2022; Behavioral Responses of a Harbor Porpoise (Phocoena phocoena) Depend on the
Frequency Content of Pile-Driving Sounds; Ronald A. Kastelein, Christ A. F. de Jong, Jakob Tougaard,
Lean Helder-Hoek, and Linde N. Defillet, 2022; Tougaard 2021, Thresholds for Behavioural Responses
to Noise in Marine Mammals: Background note to revision of guidelines from the Danish Energy
Agency, Tougaard, Jakob, 2021; Tougaard 2021, Thresholds for Noise Induced Hearing Loss in Marine
Mammals: Background note to revision of guidelines from the Danish Energy Agency, Tougaard, Jakob,
2021
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snabbt ljudet mattas av. Detta innebär att även om samma resultat uppmäts för två
olika pålningspositioner i en mätpunkt på 750 meter från respektive position, kan
beteendepåverkande ljudnivåer i verkligheten förekomma olika långt från ljudkällan
för de olika positionerna. I tillägg så är ett krav på tröskelvärde vid 750 meter från
pålningsplatsen inte relevant för påverkan på tumlare med avseende på
påverkansavstånden för PTS, TTS eller undvikandebeteende.
102.

Bolaget har för avsikt att åtgärda dessa brister genom att villkorsvis dels föreslå
tröskelvärde viktat för tumlare och dels föreslå att mätning ska ske vid tre
kontrollmätpunkter på olika avstånd radiellt från pålningsplatsen. Härigenom är det
Bolagets uppfattning att ett relevant tröskelvärde till skydd för tumlare föreskrivs
och att det på vetenskapliga grunder är möjligt att med tillräcklig säkerhet kunna
kontrollera att angivet tröskelvärde för beteendepåverkan innehålls. Det kan även
noteras att de danska riktlinjerna föreskriver att mätning ska ske på flera olika
avstånd men att sådana detaljerade mätningar enbart behöver ske för de första
pålningspositionerna för att verifiera de ljudmodelleringar som tagits fram.6 Bolaget
avser dock gå längre än så genom att genomföra realtidsmätningar i tre punkter på
olika avstånd under samtliga pålningstillfällen. Detta säkerställer en hög skyddsnivå
för tumlare.

H.1.2

Skydd mot PTS och TTS

103.

Av Niras framtagna ljudmodelleringar baserade på worst case, framgår att
tröskelvärdet för PTS överskrids vid ett avstånd om maximalt 25 meter från
ljudkällan. Tröskelvärdet för TTS överskrids vid ett avstånd om maximalt 90 meter
från ljudkällan. Följaktligen kommer ljudnivåer överstigande TTS och PTS enbart
att uppkomma mycket nära pålningsplatsen, närmare bestämt innanför de dubbla
bubbelgardiner eller liknande ljuddämpande utrustning som kommer att användas.
Enligt Bolagets förmenande är det därför mycket osannolikt, snarast omöjligt, att
några tumlare kommer att uppehålla sig så nära ljudkällan.

104.

Genom att tillämpa en särskild ”uppstartsprocedur” innan pålningsarbetena får
påbörjas, kommer Bolaget kunna säkerställa att inga tumlare befinner sig inom

6

Så vitt Bolaget känner till kommer även de reviderade danska riktlinjerna innehålla krav på att
mätningar i flera punkter för att verifiera ljudmodelleringarna enbart behöver göras vid de första
fundamenten samt vid de fundament som förväntas ha störst påverkan.
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områden där tröskelvärdena för PTS och TTS överskrids. Bolaget föreslår att
ramarna för uppstartsproceduren regleras villkorsvis, se villkor (2).
Uppstartsproceduren består i korthet av att Bolaget som ett första steg ska använda
akustiska metoder för att mota bort eventuella tumlare som befinner sig inom
området med metoder som är anpassade för tumlare. Som ett andra steg i
uppstartsproceduren ska pålningen sättas igång med mjuk uppstart, varefter styrkan i
hammarslagen successivt trappas upp i styrka (s.k. ramp-up). Perioden för mjuk
uppstart och ramp-up bör anpassas utifrån de platsspecifika förhållandena vid varje
pålningsposition. Genom ovan beskriven uppstartsprocedur kan det, med god
marginal, säkerställas att inga tumlare kommer att befinna sig inom det område där
skadliga ljudnivåer i form av PTS och TTS kan förekomma.
H.1.3

Beteendepåverkan hos tumlare

105.

Då Östersjöpopulationen av tumlare är mycket känslig räcker det inte att enbart
säkerställa att TTS och PTS undviks hos tumlare. För att begränsa påverkan på
tumlare vid pålning är även avståndet för beteendepåverkan av betydelse, dvs. hur
långt från ljudkällan som tumlarna riskerar att utsättas för ljudnivåer som kan orsaka
ett undvikandebeteende. All form av undvikandebeteende, dvs. att en tumlare
simmar iväg från ljudkällans riktning, utgör dock inte i sig en skadlig påverkan på
tumlare. För tumlare utgör ljudnivån för beteendepåverkan SPLRMS-fast, VHF = 100 dB
re 1μPa.7

106.

Utförda ljudmodelleringar och konsekvensbedömningar ger vid handen att tumlare
kan utsättas för beteendepåverkande ljudnivåer (dvs. någon form av
undvikandebeteende) på ett avstånd om upp till 9,4 kilometer från ljudkällan. För att
säkerställa att ljudnivåer som kan föranleda undvikandebeteende hos tumlare inte
uppkommer över en större yta än så, föreslås därför ett villkor om att ljudet från
pålning inte får överstiga värdet enkel puls SPLRMS-fast, VHF = 100 dB tumlare re 1μPa
på ett avstånd om 9,4 kilometer från ljudkällan, se villkor (3). Vidare föreslår
Bolaget att nämnda tröskelvärden inte heller får uppkomma inom någon del av
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna under perioden 1 maj – 31
augusti som är tumlarnas känsligaste period. I praktiken innebär detta att Bolaget

7

Se Bilaga B.2.
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under denna tidsperiod inte kommer att kunna påla inom vissa delar av
Verksamhetsområdet som ligger närmast Natura 2000-området.
H.1.4

Realtidsmätning

107.

Bolaget föreslår att angivet tröskelvärde för beteendepåverkan ska kontrolleras
genom realtidsmätning vid installation av varje enskilt fundament. Som Bolaget
utvecklat ovan krävs det ett antal kontrollmätpunkter för att, på vetenskapliga
grunder, kunna kontrollera och säkerställa att angivna värden uppfylls. Bolaget har
föreslagit att realtidsmätning ska omfatta tre kontrollmätpunkter på olika avstånd
radiellt ut från pålningsplatsen. Vilka exakta avstånd där kontrollmätning ska ske bör
lämpligen fastställas i den kontrollplan som Bolaget ska inge till
tillsynsmyndigheten för godkännande innan pålning får påbörjas.

H.2

Skyddsåtgärder för fågel

108.

Alfågel, tobisgrissla och de typiska fågelarterna är samtliga lågt flygande sjöfåglar
som flyger på höjder väl understigande 30 meter. För att i möjligaste mån begränsa
kollisionsrisken för dessa fågelarter, om de sporadiskt flyger in i vindparken,
föreslår Bolaget ett villkor avseende att frigången mellan vindkraftverkens rotorspets
och havsvattenytan inte får understiga 30 meter, se villkor (7).

H.3

Anläggningsundersökningar

109.

Bolaget kommer under anläggningsfasen att utföra undersökningar av havsbotten
som en del av detaljprojekteringen och för fastställande av den slutliga utformningen
av parken och kabeldragningen.

110.

Geofysiska undersökningar med metoderna sidoavsökande sonar och
multistråleekolod bör operera i frekvenser överstigande 200 kHz för att ligga utanför
tumlares hörselområde. Detta ligger till grund för villkorsförslag (8) och medför att
någon påverkan på tumlare från dessa undersökningar inte förväntas uppkomma.

111.

För att undvika negativa konsekvenser för tumlare vid seismiska undersökningar
kommer dessa metoder föregås av mjuk uppstart i minst 30 minuter, för att tumlare
ska hinna förflytta sig från berört område innan undersökningarna påbörjas med full
ljudstyrka, se villkor (10). Proceduren med mjuk uppstart bör också påbörjas på nytt
efter ett längre avbrott, till undvikande av att marina däggdjur hinner simma tillbaka
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mot området där ljudnivån är hög. För att tillgodose detta föreslås att mjuk uppstart
ska tillämpas om det går längre tid än 20 minuter mellan kartläggningslinjer eller om
undersökningarna avbryts under mer än 10 minuter. Den mjuka uppstarten skyddar
även andra arter som kan störas av ljud från seismiska undersökningar på
motsvarande sätt.
112.

Bolaget föreslår även att passiv akustisk övervakning nyttjas under uppstart av
undersökningsarbeten med seismisk utrustning samt att det ska finnas observatörer
på fartyget som spanar efter tumlare i närheten av fartyget, se förslag till villkor (11).
Om tumlare detekteras kommer starten skjutas upp till dess att tumlarna har
avlägsnat sig.

113.

Som ytterligare skydd för tumlare och dess kalvar under den känsligaste perioden,
föreslår Bolaget att under perioden 1 maj – 31 augusti får inga seismiska
undersökningar utföras som ger upphov till undvikandebeteenden inom Natura
2000-området. Härvid föreslås alltså samma begränsningsvärde gälla som för
pålning dvs. inte överstiga värdet 100 dB SPLRMS-fast,VHF, se villkor (9). I praktiken
innebär detta att inga undersökningar kommer att genomföras närmast Natura 2000området under denna period.

H.4

Hantering av odetonerad ammunition (UXO)

114.

Om odetonerad ammunition (UXO) behöver röjas bör en sådan åtgärd lämpligen
hanteras i samråd med Försvarsmakten, Kustbevakningen och tillsynsmyndigheten.
Vidare bör röjningen utföras med erforderlig ljuddämpande utrustning och andra
försiktighetsåtgärder för att minska påverkan på tumlare. Ett generellt skyddsvillkor
för hantering av UXO kommer att föreslås i villkorskatalogen i tillståndsansökan
enligt SEZ. Av denna anledning har Bolaget valt att inte föreslå ett
(dubbelreglerande) villkor i den nu aktuella prövningen.

H.5

Kontrollprogram

115.

Bolaget kommer att kontrollera verksamheten inom ramen för egenkontrollen och
upprätta kontrollprogram för verksamheten. Kontrollprogram för de olika
projektfaserna bör lämpligen upprättas i samråd med Länsstyrelsen Gotlands län,
Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Det är
lämpligt att kontrollprogram samordnas med kontrollprogram för tillstånd till
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verksamheten enligt SEZ och KSL, för en samlad uppföljning och kontroll, se
villkor (12).

I.

FÖRSLAG TILL VILLKOR
Bolaget föreslår följande villkor för den ansökta verksamheten.
Allmänt villkor
(1)

Om inte annat följer av övriga villkor så ska verksamheten utformas och
bedrivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet

Pålning
(2)

Innan pålningsarbeten inleds, ska Bolaget använda sig av akustiska metoder
som är anpassade för tumlare för att mota bort eventuella tumlare från
området. Pålning ska inledas med mjuk uppstart (soft-start), varefter styrkan
i hammarslagen successivt ska trappas upp till full styrka (ramp-up).
Tidsperioden för mjuk uppstart och ramp-up ska, tillsammans med
användning av ljudreducerande utrustning, skydda tumlare mot
undervattensljud som överskrider tröskelvärdena för permanent
hörselnedsättning (PTS) och temporär hörselnedsättning (TTS) hos tumlare.

(3)

För att begränsa beteendepåverkan hos tumlare får undervattensljud från ett
pålningsslag inte överstiga SPLRMS-fast, VHF = 100 dB re. 1 μPa viktat för
tumlare vid
(a)

ett avstånd om 9,4 kilometer från pålningsplatsen, samt

(b)

under perioden 1 maj – 31 augusti inom någon del av Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

(4)

Kontroll av att av angivet tröskelvärde för beteendepåverkan i villkor (3)
innehålls ska ske genom realtidsmätning. Realtidsmätning ska ske vid
installation av varje fundament och omfatta tre kontrollmätpunkter på olika
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avstånd från pålningsplatsen. Genomförda mätningar ska dokumenteras och
efter pålningsarbetenas slutförande tillställas Länsstyrelsen.

(5)

Minst sex (6) månader innan pålningsarbeten påbörjas ska Bolaget lämna in
en arbetsplan som redogör för Bolagets genomförande av pålningsarbeten.
Arbetsplanen ska redovisa val av akustiska metoder, plan och varaktighet för
användning av soft-start och ramp-up, användning av ljudreducerande
åtgärder och utrustning samt en kontrollplan för realtidsmätning inklusive
förslag på lämpliga avstånd för kontrollmätpunkter. Bolagets arbetsplan ska
godkännas av tillsynsmyndigheten.

(6)

Om angivet värde i villkor (3) överskrids ska åtgärder vidtas för att minska
ljudet från pålningen, så långt det är möjligt med hänsyn till säkerheten.
Därefter ska överskridandet anmälas till tillsynsmyndigheten och åtgärder
vidtas för att värdena ska innehållas. Om värdena överskrids vid
efterföljande pålning eller vid två av fem efterföljande pålningar, ska
pålningsarbetet stoppas och en plan upprättas för att undvika fortsatta
överskridanden. Planen ska lämnas in till tillsynsmyndigheten för
godkännande innan pålningsarbete får fortsätta.

Vindkraftverkens utformning
(7)

Frigången mellan vindkraftverkens rotorspets och vattenytan, enlig
medelvattenståndet (SMHI:s referensnivå) för det år tillståndet meddelas, får
inte understiga 30 meter.

Geofysiska undersökningar
(8)

Utrustning för undersökningar med metoderna sidoavsökande sonar och
multistråleekolod ska operera med en ljudfrekvens överstigande 200 kHz.

(9)

Under perioden 1 maj – 31 augusti får undervattensljudnivåer från seismiska
undersökningar inte överstiga värdet SPLRMS-fast,VHF = 100 dB re. 1 μPa inom
Natura 2000-området.

(10)

Mjuk uppstart (soft-start) ska tillämpas i minst 30 minuter innan seismisk
utrustning används för undersökningar. Om det går längre tid än 20 minuter
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mellan kartläggningslinjer, eller om undersökningarna avbryts under en
längre tid än 10 minuter, ska en ny sekvens av mjuk uppstart genomföras.
(11)

Under uppstart av undersökningsarbeten ska även passiv akustisk
övervakning nyttjas och det ska finnas observatörer på fartyget som spanar
efter marina däggdjur i närheten av fartyget.

Kontrollprogram
(12)

Kontrollprogram för verksamheten ska finnas för anläggnings-, drift- och
avvecklingsfasen. Kontrollprogrammet ska upprättas i samråd med
Länsstyrelsen Gotlands län, Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Havsoch vattenmyndigheten. Av kontrollprogrammet ska framgå hur tillsyn,
besiktning och kontroll ska ske, med angivande av mätmetod, mätfrekvens
och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till
tillsynsmyndigheten senast tre månader innan respektive fas för anläggning,
drift och avveckling inleds. Kontrollprogrammet kan samordnas med övriga
kontrollprogram för verksamheten, däribland det kontrollprogram som tas
fram för verksamheten i enlighet med tillstånd enligt lagen (1992:1140) om
Sveriges ekonomiska zon och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

J.

TILLÅTLIGHET

116.

Bolaget kommer för den sökta verksamheten iaktta de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. MB, bland annat genom beaktande av följande.

117.

Ansökan och miljöbedömningarna baseras på ett omfattande kunskapsunderlag,
bland annat i form av inventeringar och utredningar av sakkunniga experter inom
relevanta områden, vilket innebär att kunskapskravet (2 kap. 2 § MB) får anses vara
uppfyllt.

118.

Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § MB) beaktas genomgående genom föreslagna
villkor och skyddsåtgärder för att minimera påverkan på tumlare och skydd av fåglar
(se avsnitten H och I), samt genom den worst case-ansats som tillämpas
genomgående för bedömningarna. Vidare iakttas försiktighetsprincipen genom att
bolaget kan anpassa utformning av vindparken, val av fundament, kabelsträckning
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och tekniska lösningar till platsspecifika förhållanden och bästa möjliga teknik vid
tidpunkten för byggnation.
119.

Produktvalsprincipen (2 kap. 4 § MB) kommer att beaktas genom att användning av
potentiellt miljö- och hälsoskadliga kemiska produkter eller ämnen kommer att
undvikas i möjligaste mån.

120.

Genom etableringen av vindparken iakttas hushållnings- och kretsloppsprincipen
(2 kap. 5 § MB). Vindparken bidrar till energiomställningen med en ren energikälla
som nyttjar den förnybara vindenergin i ett för verksamheten lämpligt område. Den
valda platsen för vindparken är synnerligen lämplig, både sett till avsaknaden av
känsliga naturtyper och arter i området och till vindresurser och övriga
förutsättningar för en etablering av en vindpark. I alternativredovisningen i avsnitt
12 i Natura 2000-MKB:n beskrivs valet av plats närmare. Lokaliseringsprincipen
(2 kap. 6 § MB) får anses vara uppfylld.

121.

Avseende tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken är den samlade bedömningen (se
punkt G.2.4 ovan) att verksamheten får anses tillåtlig enligt 7 kap. 28 a § MB, mot
bakgrund av det underlag och de bedömningar som redovisas i Natura 2000-MKB:n.

K.

SAMRÅD

122.

Inför framtagandet av Natura 2000-ansökan samt ansökningarna om tillstånd enligt
SEZ och KSL har ett erforderligt avgränsningssamråd enligt 6 kap. MB genomförts.8
Ett avgränsningssamråd inför Natura 2000-ansökan genomfördes under 2020. Ett
kompletterande samråd genomfördes under 2021 med anledning av att projektytan
för vindpark Aurora utökats i norr samt för att inkludera möjligheten att etablera
vätgasproduktion inom projektområdet. Arbetet med att etablera havsbaserad
vätgasproduktion är föremål för intensivt utredningsarbete och tekniska analyser hos
Bolaget. I nuläget har Bolaget dock valt att avgränsa föreliggande tillståndsansökan
till att endast omfatta vindparken.

123.

Det kompletterande samrådet 2021 samordnandes med samråd inför ansökan om
tillstånd enligt SEZ och KSL. För redogörelse av samråden hänvisas till Bilaga B.4.

8

Samrådet genomfördes av sökandens moderbolag OX2.
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L.

ÖVRIGT

124.

Fullmakt för ombuden bilägges i Bilaga D.

Malmö den 11 mars 2022
AUR Energipark AB, genom

Therese Strömshed

Madeleine Edqvist

Gesine Åström
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B.3 Fågelrapport Vindpark Aurora, Ottvall Consulting m.fl.
B.4 Samrådsredogörelse med underbilagor
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Om OX2
AUR Energipark AB är ett helägt dotterbolag till OX2 AB (publ). OX2 utvecklar och
säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste
dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i
Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under
perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon
annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2
omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland,
Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med huvudkontor i
Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT
om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
OX2:s verksamhetsmål är att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem
med en nettopositiv påverkan på naturkapitalet senast år 2030. Målsättningen är därför
att de vind- och solparker som bolaget utvecklar och anlägger ska skapa en så stor
klimatnytta som möjligt samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom
projekten.
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Icke teknisk sammanfattning
Sökt verksamhet
OX2 planerar att anlägga en storskalig havsbaserad vindpark i Egentliga Östersjön
(Västra Gotlandshavet), utanför Kalmar och Gotlands läns kuster, inom Sveriges
ekonomiska zon. Den planerade vindparken benämns Aurora.
Det övergripande syftet med vindparken är att producera förnybar el och på så sätt
bidra till att nå Sveriges energi- och klimatmål samt förse samhälle och näringsliv,
framför allt i södra Sverige, med konkurrenskraftig el. Den planerade vindparken
Aurora kommer att ha en uppskattad maxeffekt om cirka 5 500 MW och omfatta upp
till 370 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 370 meter.
Havsbaserad vindkraft är ett område där det sker en snabb och kontinuerlig
teknikutveckling, vilket bland annat medför att mer kostnads- och miljöeffektiv teknik
successivt blir tillgänglig. Vindparkens utformning, inklusive placering av fundament,
vindkraftverk, transformator- och/eller omriktarstationer, plattformar, mätmaster och
kablar, kommer att anpassas efter områdets förutsättningar avseende bland annat
vind, klimat, vågor, vattenströmmar, miljöpåverkan samt geotekniska förutsättningar.
Den slutgiltiga utformningen av vindparken kommer därför att bestämmas utifrån den
mest lämpliga teknik som finns tillgänglig vid tidpunkten för upphandling och
byggnation, samt utifrån en optimering av elproduktionen.
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning bedömer den ansökta verksamhetens
potentiella påverkan på utpekade livsmiljöer och skyddade arter i Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Med den ansökta verksamheten avses
anläggande och drift av vindkraftverk, internt kabelnät, transformator/omriktarstationer,
mätmaster,
anslutningskablar
samt
tillhörande
anläggningsundersökningar.

Lokalisering
Det område i Egentliga Östersjön inom vilket den planerade vindparken Aurora är tänkt
att anläggas är synnerligen lämpligt för en etablering av en havsbaserad vindpark.
Området uppfyller de grundläggande tekniska förutsättningarna och de
verksamhetsspecifika kraven med avseende på starka och stabila vindar, samt
lämpliga vattendjup och geotekniska förhållanden.
Den planerade vindparken ligger inom ett område där de förekommande naturvärdena,
på grund av framför allt vattendjupet i kombination med syrefattiga eller helt syrefria
förhållanden, är i stort sett obefintliga. Eftersom inget solljus når ner till botten saknar
området bottenflora. Bottenmiljöerna är präglade av de syrefattiga eller syrefria
förhållanden som dominerar i de djupa områdena, vilket innebär en avsaknad av
bottenfauna inom de syrefria områdena och en låg biodiversitet med få individer inom
de syrefattiga områdena.
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Genomförda undersökningar har visat på att förekomsten av fisk är mycket ringa.
Avsaknaden av större mängder fisk medför att fiskätande marina däggdjur som
tumlare och säl inte förekommer inom området i någon större utsträckning. De relativt
stora djupen och den generella avsaknaden av fisk innebär även att området inte utgör
ett lämpligt födosöksområde för fågelarter vars kost till stor del består av fisk och/eller
musslor.
Den planerade vindparken Aurora angränsar i söder till Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna (SPA/SCI, SE0330308), men avståndet till de känsliga
utsjöbankarna inom Natura 2000-området uppgår till cirka 10 kilometer (Norra
Midsjöbanken) respektive cirka 12 kilometer (Hoburgs bank).
Verksamhetsområdet för den planerade vindparken överlappar inte med några
utpekade riksintressen för naturmiljön, Försvarsmakten, sjöfarten, yrkesfisket,
kulturmiljön eller friluftslivet. Den planerade vindparken är även förenlig med antagna
havsplaner.

Konsekvenser av sökt verksamhet
Hoburgs bank och Midsjöbankarna är utpekat som Natura 2000-område enligt art- och
habitatdirektivet (92/43/EEG, SCI) för naturtyperna rev (1170) och sublittorala
sandbankar (1110) samt arten tumlare (1351), och enligt fågeldirektivet (2009/147/EC,
SPA) för fågelarterna alfågel (A064) och tobisgrissla (A202).
Den planerade vindparken anläggs helt utanför Natura 2000-området och ingen Natura
2000-bottenyta tas således i anspråk. Påverkan bedöms framför allt uppstå vid
anläggningsfasen, i samband med installation av fundament och anläggning av kablar,
vilket ger upphov till viss sedimentsuspension och sedimentation samt
undervattensljud.
Under driftsfasen kan påverkan på fåglar framför allt uppstå i form av barriäreffekter,
undanträngning och kollisionsrisk.
Påverkan i avvecklingsfasen består, som i anläggningsfasen, av viss
sedimentsuspension och sedimentation samt undervattensljud vid bland annat
borttagande av fundament och interna kablar. Påverkan under avvecklingsfasen
förväntas bli betydligt mindre än den påverkan som uppstår under anläggningsfasen.
Konsekvensbedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning har utgått från ett så
kallat worst case. Detta innebär att bedömningarna av den planerade verksamhetens
påverkan på Natura 2000-områdets bevarandevärden har utgått från de värsta
konsekvenser som kan komma att uppstå. I realiteten bedöms dock påverkan och
konsekvenserna bli betydligt mindre. Bedömningen är att ingen betydande påverkan
sker på de utpekade naturtyperna sandbankar och rev, och följaktligen inte heller på
de typiska arterna av fisk, bottenflora och bottenfauna samt fågel som är kopplade till
de utpekade naturtyperna.
Den ansökta verksamheten bedöms inte påverka möjligheten att uppnå eller bibehålla
gynnsam bevarandestatus för de utpekade naturtyperna. Inte heller för de utpekade
4

Miljökonsekvensbeskrivning – Vindpark Aurora

arterna tumlare, alfågel och tobisgrissla bedöms planerad verksamhet påverka
bibehållandet
eller
möjligheten
att
uppnå
gynnsam
bevarandestatus.
Konsekvensbedömningen beaktar åtaganden om skyddsåtgärder, se nedan.

Skyddsåtgärder
Under anläggningsfasen för den planerade vindparken kommer ett antal
skyddsåtgärder vilka syftar till att minska påverkan från undervattensljud att vidtas,
dels vid anläggningsundersökningar, dels vid installation av fundament. Vid pålning av
fundament kommer användning av akustiska metoder, mjuk uppstart och
ljuddämpande utrustning (såsom dubbel bubbelgardin (DBBC) och Hydro Sound
Damper (HSD) eller motsvarande) att tillämpas för att ta hänsyn till marina däggdjur.
Även påverkan på fisk minskar vid användning av bland annat mjuk uppstart och
ljuddämpande tekniker.

Kunskapsunderlag
Inom ramen för projektet har ett antal olika projektspecifika inventeringar,
modelleringar och beräkningar, med avseende på bland annat tumlare, sediment, ljud,
fåglar och fisk utförts. Övrigt underlag som använts vid upprättandet av
miljökonsekvensbeskrivningen utgörs av befintliga data från olika inventeringar och
karteringar, vilka utförts av bland annat HaV, SGU och Naturvårdsverket, vetenskaplig
litteratur, forskningsresultat, miljörapporter, tekniska rapporter samt kunskap och
information från olika myndigheter.
Resultaten från de genomförda inventeringarna, modelleringarna och beräkningarna
stämmer väl överens med befintliga data från tidigare utförda undersökningar.
Tillgängligt underlag med information om områdets förutsättningar och tillstånd har
beaktats i den mån det har ansetts vara tillämpbart för Aurora. Resultaten stämmer
även överens med relevanta vetenskapliga artiklar och rapporter. Det
kunskapsunderlag som tagits fram för vindpark Aurora bedöms därför vara tillräckligt
omfattande och av tillräckligt god kvalitet för att tillförlitliga bedömningar av
verksamhetens effekter och konsekvenser ska kunna göras.
Miljöbedömningarna har även utgått från en ekosystemansats, vilket är ett arbetssätt
där det är av central betydelse att se till hela ekosystemet vid till exempel bedömning
av en verksamhets eller åtgärds påverkan på miljön och omgivningen. Inom
vindparken och det närliggande Natura 2000-området finns det olika typer av
livsmiljöer med viktiga interaktioner mellan olika arter, där inte minst födopreferenser
är av betydelse.

Kumulativa effekter
Kumulativa effekter kan uppstå med andra befintliga eller planerade verksamheter. De
kumulativa effekterna kan uppstå i form av sedimentsuspension, sedimentation och
undervattensljud vid händelse av att flera närliggande havsbaserade vindparker, som
ger samma typ av påverkan, anläggs samtidigt, vilket bedöms vara ett orealistiskt
scenario.
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Ingen kumulativ effekt avseende sedimentsuspension, sedimentation eller
undervattensljud uppstår för Natura 2000-området och inte heller för de för området
utpekade naturtyperna och arterna samt de typiska arterna, inkluderat bottenflora,
bottenfauna och fisk.
Kumulativa effekter från flera vindparker under driftsfasen kan främst påverka fåglar i
form av barriäreffekt, kollisionsrisk och undanträngning/störning. De kumulativa
effekterna för de utpekade fågelarterna bedöms dock bli små. Kumulativa effekter från
andra befintliga eller tillståndsgivna vindparker bedöms inte påverka möjligheten att
uppnå eller bibehålla gynnsam bevarandestatus för utpekade naturtyper och arter
inom det angränsande Natura 2000-området.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den ansökta verksamheten inte kommer till stånd. Därmed
kommer den planerade vindparken Auroras bidrag till Sveriges behov av storskalig
utbyggnad av förnybar elproduktion att utebli, vilket medför konsekvenser för bland
annat den nationella elförsörjningen, förutsättningarna för en omställning av samhället
och industrin samt för klimatet. Nollalternativet innebär alltså att det aktuella området
förblir oförändrat jämfört med idag, och att de positiva långsiktiga klimat- och
miljöeffekterna som den ansökta verksamheten kommer att medföra går förlorade.
För Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna innebär nollalternativet
att de potentiella tillfälliga störningar som kan uppkomma under framför allt
anläggningsfasen inte uppkommer för de för Natura 2000-området skyddade
naturtyperna, arterna och typiska arterna. För nollalternativet uppkommer inte heller
någon påverkan till följd av vindkraftverkens fysiska närvaro under driftsfasen.
Om den planerade vindparken inte etableras innebär det dock samtidigt att de positiva
effekter som vindparken kan komma att medföra för det intilliggande Natura 2000området, bland annat i form av etableringen av ett område som till stora delar kommer
att vara fredat från olika störningar, inte kommer till stånd. Ur klimatsynpunkt innebär
nollalternativet en indirekt negativ påverkan på de livsmiljöer och arter som skyddas
inom det berörda Natura 2000-området, detta då vindpark Aurora kommer att minska
de nationella utsläppen av koldioxid och bidra till att uppnå uppsatta energi- och
klimatmål.
Utöver nollalternativet har alternativa lokaliseringar, utföranden och utformningar av
den planerade vindparken samt alternativa sätt att nå samma syfte studerats.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

OX2 planerar en etablering av en storskalig havsbaserad vindpark i Egentliga
Östersjön (Västra Gotlandshavet), utanför Kalmar och Gotlands läns kuster, inom
Sveriges ekonomiska zon (Figur 1). Den planerade vindparken benämns Aurora.
Det område i Egentliga Östersjön inom vilket den planerade vindparken Aurora är tänkt
att anläggas är synnerligen lämpligt för en etablering av en havsbaserad vindpark.
Området uppfyller de grundläggande tekniska förutsättningarna och de
verksamhetsspecifika kraven med avseende på starka och stabila vindar, samt
lämpliga vattendjup och geotekniska förhållanden.
Den planerade vindparken ligger inom ett område där de förekommande naturvärdena,
på grund av framför allt vattendjupet i kombination med syrefattiga eller helt syrefria
förhållanden, är i stort sett obefintliga. Eftersom inget solljus når ner till botten saknar
området bottenflora. Bottenmiljöerna är präglade av de syrefattiga eller syrefria
förhållanden som dominerar i de djupa områdena, vilket innebär en avsaknad av
bottenfauna inom de syrefria områdena och en låg biodiversitet med få individer inom
de syrefattiga områdena.
Genomförda undersökningar har visat på att förekomsten av fisk är mycket ringa.
Avsaknaden av större mängder fisk medför att fiskätande marina däggdjur som
tumlare och säl inte förekommer inom området i någon större utsträckning. De relativt
stora djupen och den generella avsaknaden av fisk innebär även att området inte utgör
ett lämpligt födosöksområde för fågelarter vars kost till stor del består av fisk och/eller
musslor.
Den planerade vindparken Aurora angränsar i söder till Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna (SPA/SCI, SE0330308) men avståndet till de känsliga
utsjöbankarna i Natura 2000-området uppgår till cirka 10 kilometer (Norra
Midsjöbanken) respektive cirka 12 kilometer (Hoburgs bank). De utpekade
naturtyperna inom Natura 2000-området, rev (1170) och sublittorala sandbankar
(1110) förekommer uteslutande på de inom området förekommande utsjöbankarna.
Verksamhetsområdet överlappar inte med några utpekade riksintressen för
naturmiljön, Försvarsmakten, sjöfarten, yrkesfisket, kulturmiljön eller friluftslivet. Den
planerade vindparken är även förenlig med antagna havsplaner.
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Figur 1. Lokaliseringen av vindpark Aurora i Egentliga Östersjön, alternativ för kabelkorridorer, samt Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket]

Det övergripande syftet med vindpark Aurora är att producera förnybar el och på så
sätt bidra till att nå Sveriges energi- och klimatmål, samt förse samhälle och näringsliv,
framför allt i södra Sverige, med konkurrenskraftig el. Den planerade vindparken
förväntas generera en årsproduktion om cirka 24 TWh, vilket motsvarar
årsförbrukningen av el för upp emot fem miljoner hushåll.
Den planerade vindparken kommer att vara en viktig del i Sveriges och EU:s process
för att ställa om till förnybara energikällor och den kommer även att på ett betydande
sätt bidra till att uppfylla Sveriges energipolitiska mål.
Eftersom den planerade vindparken Aurora angränsar till Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna i söder, kan en potentiell risk för påverkan på detta
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område inte uteslutas. Mot bakgrund av detta ansöker OX2 om ett Natura 2000tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.
Ansökan om Natura 2000-tillstånd prövas av länsstyrelsen i Gotlands län.
Föreliggande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för att utgöra
en del av OX2:s Ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

1.2

Miljöbedömning vid Natura 2000-tillståndsprövning

Lagstiftningen kring Natura 2000-områden återfinns i 7 kap. miljöbalken. Av
bestämmelserna i 7 kap. 28 a § miljöbalken följer att ett tillstånd (vanligtvis benämnt
Natura 2000-tillstånd) krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken får tillstånd lämnas endast om verksamheten eller
åtgärden, ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter
eller åtgärder, inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att
skyddas, och inte medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en
störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller
arterna.
För verksamheter eller åtgärder som tillståndsprövas enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken
ska en specifik miljöbedömning, enligt 6 kap. 20 § miljöbalken, genomföras. Detta
innebär att en miljökonsekvensbeskrivning, vars innehåll regleras i 6 kap. 35 §
miljöbalken, ska tas fram. Det övergripande syftet med en miljöbedömning är att
integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling
främjas.
Enligt 6 kap. 36 § miljöbalken får en miljökonsekvensbeskrivning som upprättas enbart
för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§ miljöbalken begränsas till de uppgifter som
behövs för sådan prövning.
Till den specifika miljöbedömningen ska den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram
innehålla:
•

En beskrivning av verksamhetens eller åtgärdens konsekvenser för syftet med
att bevara området,

•

en redogörelse för de alternativ som har övervägts med en motivering till varför
ett visst alternativ valts, samt

•

de uppgifter som i övrigt behövs för prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§
miljöbalken.

Föreliggande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning redogör för verksamhetens
påverkan och konsekvenser på det för tillståndsansökan aktuella Natura 2000-området
och uppfyller därmed de krav som följer av 6 kap. 35 - 36 §§ miljöbalken.
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1.3

Utgångspunkter för prövningen

Följande utgångspunkter gäller för Natura 2000-prövningen för vindpark Aurora:
•

Tillståndet söks enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd). Detta
eftersom en potentiell risk för påverkan från den verksamhet som Ansökan
avser inte kan uteslutas för det angränsande Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna. Den verksamhet vars konsekvenser beskrivs och
bedöms i föreliggande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning är
anläggande och drift av vindkraftverk, med tillhörande internt nät,
transformatorstationer, mätmaster, nedläggning av anslutningskablar samt
tillhörande anläggningsundersökningar.

•

Den verksamhet som Ansökan avser kommer att omfatta upp till 370
vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 370 meter. Vindkraftverken
kommer att placeras inom det sökta området baserat på fundaments- och
teknikval samt med hänsyn till miljön och platsspecifika bottenförhållanden.

•

Utvecklingen av fundament och vindkraftverk är mycket snabb och det är inte
möjligt att vid tidpunkten för detta dokuments upprättande precisera vad som
vid anläggningsskedet kommer att utgöra Bästa Möjliga Teknik (BAT) med
avseende på fundament och vindkraftverksmodell. Med anledning av detta
beskrivs den miljöpåverkan som den ansökta verksamheten potentiellt kan
orsaka på miljön i det angränsande Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna utifrån ett så kallat worst case (värsta fall). Med worst case
avses att beskriven påverkan och bedömda konsekvenser i praktiken aldrig
kan bli större än vad som beskrivs i denna Natura 2000miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningarna baseras på antaganden om ett
maximalt utformningsscenario, vilket beaktar den förväntade tekniska
utvecklingen av fundament och vindkraftverk, och som med betydande
marginal tar höjd för vad som kan bli den största påverkan på miljön.

I Tabell 1 nedan redovisas vad som utgör worst case för olika påverkansfaktorer
kopplat till berörda naturtyper och arter. En mer utförlig beskrivning av worst case
återfinns i avsnitt 7.4.1 och en mer utförlig beskrivning av påverkansfaktorer återfinns
i avsnitt 8.1. I kapitel 3 beskrivs gjorda avgränsningar för denna Natura 2000miljökonsekvensbeskrivning mer detaljerat.
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Tabell 1. Antaganden avseende worst case som använts i modelleringar/beräkningar för respektive påverkansfaktor
kopplad till berörda naturtyper/arter.

Påverkansfaktor

Worst case

Sedimentsuspension

Installation av 96 monopilefundament med 14,3
meter i diameter inom det område som ligger
närmast Natura 2000-områdets gräns under en
nio månaders installationsperiod.
Samtliga monopilefundament installeras i
modelleringen genom borrning.
Monopilefundament borras ner till sitt maximala
förankringsdjup och utsläpp av sediment sker 2
meter ovanför havsbotten.
Vid nedläggning av interna och externa kablar
utgår bedömningarna från att kablarna förläggs
via spolning.

Sedimentation

Samma som för ”Sedimentsuspension”.

Miljögifter och näringsämnen

Samma som för ”Sedimentsuspension”.
Antagandet är att alla föroreningar som kan
lösa sig i vatten också gör det.

Undervattensljud

Worst case scenario för tumlare:
Installation av fackverksfundament (med
pinpiles), 4,5 meter i diameter, genom pålning, i
mars månad när ljudutbredningen är som
störst. Användning av ljuddämpande åtgärder
motsvarande dubbel bubbelgardin och mjuk
uppstart utgör förutsättningar för modelleringen.
Worst case scenario för fisk:
Installation av monopilefundament, 14,3 meter i
diameter, genom pålning, i mars månad när
ljudutbredningen är som störst. Användning av
dubbel bubbelgardin, hydro sound damper och
mjuk uppstart utgör förutsättningar för
modelleringen.

Elektromagnetiska fält

Internkabelnät (dynamiska kablar, 1 200 A):
1 370 µT och 1 125 µT runt kabelns yttermantel
för enkelarmerad respektive dubbelarmerad
kabel. Under 0,4 µT på avstånd om 7,6
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respektive 7,2 meter från kabelns centrum för
enkelarmerad respektive dubbelarmerad kabel.
Övriga kablar, både växelström och likström, är
begravda eller täckta och avger under 40 µT vid
havsbotten.

Främmande arter

För främmande arter går det inte att definiera
ett worst case. Anledningen till detta är att ett
worst case skulle bygga på många olika
antaganden och därmed bli väldigt spekulativt.

Undanträngning

370 vindkraftverk med minsta möjliga avstånd
mellan verken, 1 150 meter.

Barriäreffekter

370 vindkraftverk med minsta möjliga avstånd
mellan verken, 1 150 meter.

Kollisioner

370 vindkraftverk med en rotor på 340 meter.

Utsläpp till vatten

För utsläpp till vatten går det inte att definiera
ett worst case. Anledningen till detta är att ett
worst case skulle bygga på många olika
antaganden och därmed bli väldigt spekulativt.

Hydrografiska förändringar

370 vindkraftverk med monopilefundament med
en bottendiameter om 14,3 meter

Klimat

Vindparken anläggs inte och kommer ej bidra
till uppnående av klimatmålen.
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2

Samråd

Inför upprättande av föreliggande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning har
samråd i enlighet med miljöbalken genomförts. Av 6 § miljöbedömningsförordningen
(2017:966) framgår att den planerade vindparken ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att genomfört samråd har utgjort ett så kallat
avgränsningssamråd.

2.1

Avgränsningssamråd 2020

OX2 genomförde ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken med länsstyrelsen,
övriga statliga sektorsmyndigheter, närliggande kommuner, intresseorganisationer
och övriga intressenter (totalt 21 olika samrådsparter) avseende den planerade
verksamheten under perioden augusti till december 2020. Inom ramen för samrådet
inkom 15 svar, varav 11 utgjorde yttranden och resterande 4 endast angav att
svaranden avstod från att yttra sig. Länsstyrelserna i Kalmar respektive Blekinge län
yttrade sig endast vid sittande möte.
För en fullständig redogörelse för det genomförda samrådet hänvisas till Bilaga B.4 till
miljökonsekvensbeskrivningen.

2.2

Avgränsningssamråd 2021

OX2 genomförde ett kompletterande avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken
med länsstyrelsen, övriga statliga sektorsmyndigheter, närliggande kommuner,
intresseorganisationer och övriga intressenter (totalt 26 olika samrådsparter)
avseende den planerade verksamheten under perioden september till december 2021.
I det kompletterande avgränsningssamrådet hade det dokument som utgjorde
underlag för det samråd som genomfördes under 2020 uppdaterats med ett utökat
verksamhetsområde för vindparken, anläggningsdelar för produktion och distribution
av vätgas, samt kompletterats med alternativ för korridorer för anslutningskablar. Inom
ramen för det kompletterande avgränsningssamrådet inkom 18 svar, varav 15 utgjorde
yttranden och resterande 3 endast angav att svaranden avstod från att yttra sig.
För en fullständig redogörelse för det genomförda samrådet hänvisas till Bilaga B.4 till
miljökonsekvensbeskrivningen.

2.3

Esbosamråd

OX2 har med hjälp av Naturvårdsverket genomfört ett samråd med andra berörda
länder i enlighet med konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen).
Inom ramen för detta samråd har synpunkter inkommit från danska, tyska och polska
myndigheter och organisationer. Sammanfattningsvis kan det konstateras att
merparten av parterna som svarat har meddelat att de inte har något att erinra mot
projektet men att de vill få möjlighet att ta del av framtida information. Några av
parterna har påtalat vikten av att i projektets olika faser vidta åtgärder för att minska
risken för negativ påverkan på Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna och de för området utpekade och typiska arterna och naturtyperna.
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3

Avgränsningar av
miljökonsekvensbeskrivningen

3.1

Avgränsningar i förhållande till övriga prövningar och dokument

Utöver förevarande Ansökan kräver etableringen av den planerade vindparken även
ett antal andra tillstånd, vilka kommer att ansökas om och prövas i separata
tillståndsansökningar:
•

Tillstånd enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) för
uppförande av vindkraftverk, transformator- och/eller omriktarstationer,
plattformar och mätmaster.

•

Tillstånd enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL) för anläggande av
undervattenskablar på kontinentalsockeln, inom både ekonomisk zon och
Sveriges sjöterritorium.

•

Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (vattenverksamhet) för nedläggning av
anslutningskablar inom Sveriges sjöterritorium.

•

Koncession (tillstånd) enligt ellagen (1997:857) för anläggning och drift av
anslutningskablar inom Sveriges sjöterritorium.

I Tabell 2 redovisas vilka tillståndskrav som gäller för etableringen av vindparken med
tillhörande anläggningar och installationer enligt olika lagstiftningar, samt vilka
myndigheter som ansvarar för respektive prövning. Den prövning som omfattas av
föreliggande miljökonsekvensbeskrivning har markerats med blå-grå skuggning i
tabellen.
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Tabell 2. De tillståndskrav som gäller för etableringen av vindparken enligt olika lagstiftningar samt de myndigheter som
ansvarar för respektive prövning.

Typ av tillstånd, samt den myndighet som ansvarar för respektive prövning

Lag om Sveriges
ekonomiska zon
Regeringen
(Miljödep.)

Vindpark, med
tillhörande
anläggningar

Lag om
kontinentalso
ckeln
Regeringen
(Näringsdep.)

X

Miljöbalken
(Natura 2000)
Länsstyrelsen i
Gotlands län

Miljöbalken
(vattenverksamhet)
Mark- och
miljödomstolen vid
Växjö tingsrätt

Ellagen
Energimarknadsinspektionen (Ei)

X

Internt kabelnät

X

X

Anslutningskablar
i ekonomisk zon

X

X

Anslutningskablar
i territorialvatten

X

X

X

X

Om den verksamhet som utgörs av nedläggning av anslutningskablar bedöms medföra
risk för påverkan på andra skyddade områden (exempelvis naturreservat eller andra
Natura 2000-områden än Hoburgs bank och Midsjöbankarna) inom svenskt
sjöterritorium, kommer erforderliga tillstånd och dispenser att sökas i särskild ordning.
Den planerade verksamhetens potentiella gränsöverskridande påverkan bedöms inte
i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning. Denna påverkan beaktas inom ramen för
en pågående Esboprocess, det vill säga det samråd (se avsnitt 2.3) som sker med
andra berörda länder i enlighet med konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i
ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen).
Föreliggande
Natura
2000-miljökonsekvensbeskrivning
hänvisar
till
underlagsrapporter som dels ligger som bilagor till dokumentet (Bilaga B.1 - B.4), dels
till referensrapporter som tagits fram inom ramen för projektet. Bilagor och
referensrapporter är i huvudsak gemensamma för samtliga prövningar enligt Natura
2000, SEZ och KSL (för internt kabelnät), men utgör inte i alla delar underlag för Natura
2000-prövningen.
Gemensamma underlagsrapporter har tagits fram för att skapa ett så sammanhållet
underlag som möjligt för de olika prövnings- och remissmyndigheterna. I denna Natura
2000-miljökonsekvensbeskrivning sammanfattas de delar från bilagor och
referensrapporter som är relevanta och hänförliga till prövningen av verksamhetens
påverkan i förhållande till Natura 2000-området.
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3.2

Avgränsning av verksamheten

Verksamheten som konsekvensbedöms är planerad vindpark inklusive internkabelnät,
samt nedläggning av anslutningskablar i de kabelkorridorer där en risk för påverkan
på Natura 2000-området inte kan uteslutas, se kapitel 4 samt Bilaga C till Ansökan.

3.3

Geografisk avgränsning

Geografiskt beskrivs konsekvenserna i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning för
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

3.4

Miljöaspekter

Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen redovisar och bedömer effekter och
konsekvenser på utpekade naturtyper och arter, inklusive typiska arter, som är
skyddade enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet i Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna. För en beskrivning av skyddade naturtyper och
arter, samt vad som kan påverka dessa (påverkansfaktorer), se kapitel 5 och 6.
Kumulativa effekter bedöms där risk finns för att påverkan från verksamheten
sammanfaller med påverkan från andra närliggande projekt och verksamheter (se
kapitel 7 och kapitel 10).

3.5

Avgränsningar i tid

Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen beskriver ett tidsperspektiv inom vilket de
förväntade konsekvenserna bedöms uppstå. Bedömningen av miljökonsekvenserna
omfattar anläggningsfasen, driftsfasen och avvecklingsfasen och de tidshorisonter
som är aktuella för respektive fas.
För en beskrivning av respektive fas, se kapitel 4 samt Bilaga C till Ansökan. I kapitel
9 redovisas vilka naturtyper och arter som konsekvensbedöms under respektive fas.

3.6

Definitioner

I miljökonsekvensbeskrivningen används begreppen vindpark, vindpark Aurora,
parkområde, vindparksområde och verksamhetsområde synonymt. Med dessa
begrepp avses det område inom vilket fundament, vindkraftverk, stationer, plattformar,
mätmaster och det interna kabelnätet anläggs.
Utöver de benämningar som anges ovan används även begreppet projektområde,
vilket avser hela det havsområde som är kopplat till projektet, det vill säga både
området för själva vindparken och områdena för samtliga tillhörande kabelkorridorer.
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4

Verksamhetsbeskrivning

Föreliggande kapitel innehåller en översiktlig beskrivning av den ansökta
verksamheten (den planerade vindparken) och dess huvudkomponenter, samt
projektets olika faser (anläggningsfas, driftsfas och avvecklingsfas). För en mer
detaljerad och utförlig beskrivning av den ansökta verksamheten, dess komponenter
och de olika faserna hänvisas till den tekniska projektbeskrivningen, Bilaga C till
Ansökan.
Som nämnts i avsnitt 1.3 är en utgångspunkt för Ansökan att de yttre ramarna för den
planerade vindparken definieras och att miljöpåverkan beskrivs utifrån ett så kallat
worst case (se kapitel 7). Detta för att möjliggöra olika tekniska lösningar, ta höjd för
framtida teknikutveckling och för att minimera projektets miljöpåverkan. Flera aspekter,
inklusive de exakta placeringarna av vindkraftverken inom vindparken,
vindkraftverkens totalhöjd, val av fundamentstyper och exakta installationstekniker
kommer därmed att beslutas först inför byggnationen av vindparken, för att möjliggöra
användning av vad som vid denna tidpunkt utgör bästa möjliga teknik.
Med detta som bakgrund beskrivs i detta kapitel exempel på utformning av
vindparkens layout, design av fundament och vindkraftverk samt installationsmetoder.
Andra strukturer och tekniska lösningar kan bli aktuella att använda, dock begränsade
av de ramar som tillståndet för verksamheten sätter utifrån tillståndsgivna dimensioner
och villkor.

4.1

Lokalisering

Den planerade vindparken Aurora ligger i Sveriges ekonomiska zon i Egentliga
Östersjön (Figur 1), drygt 30 kilometer öster om Öland och drygt 20 kilometer sydväst
om Gotlands södra spets. Verksamhetsområdet avgränsas av hörnpunkter med
koordinater som redovisas i Figur 2, koordinatsystem SWEREF99 TM. Området är
cirka 1 045 km2 stort och vattendjupet varierar mellan 43 och 88 meter.
Det område i Egentliga Östersjön inom vilket den planerade vindparken Aurora är tänkt
att anläggas är synnerligen lämpligt för en etablering av en havsbaserad vindpark.
Området uppfyller de grundläggande tekniska förutsättningarna och de
verksamhetsspecifika kraven med avseende på starka och stabila vindar, samt
lämpliga vattendjup och geotekniska förhållanden.
Den planerade vindparken ligger inom ett område där de förekommande naturvärdena,
på grund av framför allt vattendjupet i kombination med syrefattiga eller helt syrefria
förhållanden, är i stort sett obefintliga. Eftersom inget solljus når ner till botten saknar
området bottenflora. Bottenmiljöerna är präglade av de syrefattiga eller syrefria
förhållanden som dominerar i de djupa områdena, vilket innebär en avsaknad av
bottenfauna inom de syrefria områdena och en låg biodiversitet med få individer inom
de syrefattiga områdena.
Genomförda undersökningar har visat på att förekomsten av fisk är mycket ringa.
Avsaknaden av större mängder fisk medför att fiskätande marina däggdjur som
tumlare och säl inte förekommer inom området i någon större utsträckning. De relativt
stora djupen och den generella avsaknaden av fisk innebär även att området inte utgör
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ett lämpligt födosöksområde för fågelarter vars kost till stor del består av fisk och/eller
musslor.
Den planerade vindparken Aurora angränsar i söder till Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna (SPA/SCI, SE0330308), men avståndet till de känsliga
utsjöbankarna i Natura 2000-området uppgår till cirka 10 kilometer (Norra
Midsjöbanken) och cirka 12 (Hoburgs bank). De utpekade naturtyperna inom Natura
2000-området, rev (1170) och sublittorala sandbankar (1110) förekommer uteslutande
på de inom området förekommande utsjöbankarna.
Verksamhetsområdet överlappar inte med några utpekade riksintressen för
naturmiljön, Försvarsmakten, sjöfarten, yrkesfisket, kulturmiljön eller friluftslivet. Den
planerade vindparken är även förenlig med antagna havsplaner.
Området bedöms ha gynnsamma förhållanden för etablering av vindkraft med en
medelvind på cirka 9,5 m/s (på en höjd av 100 meter över havet). Området innehåller
inga öar utan består helt av öppet hav.
Bottensubstratet inom vindparken domineras av lera och gyttja tillsammans med en
blandning av sand, grov sand, småsten och grus. I mindre områden i vindparkens
centrala, norra och nordöstra delar utgörs bottensubstraten av sten och stenblock.
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Figur 2. Koordinater för verksamhetsområdets hörnpunkter. © [Lantmäteriet] 2021

4.2

Vindparkens komponenter

Den planerade vindparken Aurora kommer att ha en installerad effekt om cirka 5 500
MW och vindparken inrymmer maximalt 370 vindkraftverk, beroende av storleken på
de enskilda vindkraftverken. Vindkraftverken förankras på fundament, vilka kan vara
förankrade i havsbotten på olika sätt, och kopplas samman i ett internt kabelnät som
förbinder vindkraftverken med ett antal transformator- i och/eller omriktarstationer. På
havsbotten runt fundamenten anläggs (vid behov) erosionsskydd.
Från vindparken överför förband med anslutningskablar (även kallade exportkablar)
den producerade elektriciteten från respektive transformator-/omriktarstation till
anslutningspunkter på land. I strandkanten övergår sjökablar till markkablar fram till
den valda anslutningspunkten, där gällande elnätskrav ska uppfyllas. Vid
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anslutningspunkten anläggs vanligen en transformatorstation för att anpassa
spänningen till transmissionsnätet.
Därtill kan det anläggas en eller flera master för meteorologiska mätningar och bojar
för våg- och strömningsmätningar. I Figur 3 redovisas en principskiss över de olika
delar som en havsbaserad vindpark generellt sett består av.

Figur 3. Principskiss över de olika delar som en havsbaserad vindpark generellt sett består av.

4.3

Teknikutveckling inom vindkraften

Den havsbaserade vindkraftsindustrin är ingen ny industri, men den fortsätter att
präglas av en omfattande teknisk utveckling gällande vindkraftverk, fundament och
ökad storlek på rotor. Detta gör att det i nuläget är svårt att förutse exakt vilken teknik
som kommer att finnas tillgänglig och vad som kommer att vara den bästa möjliga
lösningen vid tiden då den planerade vindparken anläggs.
De senaste åren har vindkraftverken kunnat byggas allt större och därmed mångfaldigt
effektivare, vilket är fördelaktigt då det möjliggör en större elproduktion på samma yta
som tidigare. Ökad effekt kräver i regel större rotordiameter, vilket medför ett behov av
en ökad totalhöjd (se Figur 4). Större rotorer kräver också större avstånd mellan
vindkraftverken för att vindresursen ska kunna utnyttjas optimalt.
Även undersökningsmetoder, utformning och storlek på vindkraftverkens fundament
samt dess installationstekniker utvecklas, effektiviseras och förbättras ständigt.
Kapaciteten i överföringskablar har ökat och det har även blivit möjligt att konstruera
allt större transformatorstationer. Utvecklingen av likströmsöverföringslösningar har
framskridit, vilket kan övervägas som ett alternativ till växelströmsöverföring. Genom
kontinuerlig utveckling i alla tekniska områden av en vindpark har kostnaden för att
producera och överföra elektricitet (LCOE, levelized cost of energy) med havsbaserad
vindkraft sjunkit kraftigt.

25

Miljökonsekvensbeskrivning – Vindpark Aurora

Figur 4. Illustration av historisk och förväntad utveckling av havsbaserade vindkraftverk.

4.4

Anslutning

Utredning pågår avseende vindpark Auroras olika möjligheter gällande nätanslutning.
På grund av vindparkens storlek kan flera olika anslutningspunkter bli aktuella (se
Figur 5). Framtagandet av de olika alternativen för kabelkorridorer har framför allt styrts
av framkomligheten och möjliga anslutningspunkter.
Inom ramen för projektet har en framkomlighetsstudie utförts, där lämpliga
kabelkorridorer har valts ut. Alternativen för kabelkorridorer har delats in i primära
(föreslagna) alternativ respektive sekundära alternativ, och utgår från de parametrar
(tekniska, miljömässiga, ekonomiska etcetera) som ingick i framkomlighetsstudien.
Kabelkorridorerna anses som preliminära och är exempel på hur vindpark Aurora kan
komma att anslutas till land. Den slutgiltiga designen, den totala effekten och
vindparkens utbyggnadstakt påverkar antalet anslutningskablar som krävs.
En dialog förs med Affärsverket Svenska kraftnät (hädanefter Svenska kraftnät) om
lämpliga anslutningspunkter på land eller till havs. Regeringen gav 2021 Svenska
kraftnät i uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges
sjöterritorium där det finns förutsättningar att ansluta fler elproduktionsanläggningar.
Baserat på kommande utredningar, framtida teknikutveckling och andra faktorer kan
ett eller flera av såväl de primära som de sekundära alternativen bli aktuella för
anslutningskablar.
Slutligen bör det noteras att kabelkorridorerna är cirka 4 - 6 kilometer breda. Detta i
syfte att kunna hitta kabelsträckningar med goda tekniska förutsättningar och minsta
möjliga miljöpåverkan. I själva verket tar en enskild anslutningskabel endast ett fåtal
meter på bredden i bottenanspråk vid själva förläggningen. En anslutningskabel som
grävs, plöjs eller spolas ner i havsbotten tar ingen bottenyta i anspråk under driftsfasen.
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Figur 5. Alternativ för kabelkorridorer, befintliga transmissionsnätsstationer samt befintligt transmissionsnät. ©
[Lantmäteriet] 2021, [underlag: Svenska kraftnät]

4.5

Omfattning och utformning

Tillståndsprocessen och byggprocessen för en vindpark till havs tar lång tid och
verksamheten är föremål för flera olika prövningar i olika instanser. Samtidigt sker en
snabb och kontinuerlig teknikutveckling, vilket medför att mer kostnads- och
miljöeffektiv teknik succesivt blir tillgänglig. De senaste åren har vindkraftsindustrin
kontinuerligt ökat vindkraftverkens rotordiameter till mer än 235 meter, vilket medför
en högre produktion och ett mer effektivt nyttjande av ytan. Samtidigt krävs det större
avstånd mellan de enskilda vindkraftverken för att maximera verkningsgraden i
vindparken. Omkring år 2030 förväntas rotordiametern vara uppemot 340 meter.
Vindparkens utformning, inklusive placering av kablar, transformator/omriktarstationer, mätmaster och eventuella övriga plattformar och anläggningsdelar,
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kommer att anpassas efter platsens förutsättningar avseende bland annat vind, klimat,
vågor, vattenströmmar, miljömässiga hänsynstaganden, samt geotekniska
egenskaper. OX2 kommer därför att ansöka om ett tillstånd som innebär flexibilitet i
fråga om placering, utformning och teknikval. Den slutgiltiga utformningen av
vindparken kommer att bestämmas utifrån den teknik som finns tillgänglig vid
tidpunkten för upphandling och byggnation, samt utifrån en optimering av
elproduktionen. Vindkraftverkens storlek och antal resulterar i olika alternativ som
kommer att belysas och utvärderas utifrån den tillgängliga vindresursen i området.
Tekniken för fundament optimeras kontinuerligt vilket också öppnar upp för nya
möjligheter, likaså optimeras tekniken för överföring av elektrisk ström till land.
Utformningen av vindparken som presenteras i detta underlag ska därför ses som ett
exempel, i och med att tillgänglig teknik kan förväntas förändras och utvecklas innan
planerad byggstart.
Grundläggande uppgifter om vindparken redovisas i Tabell 2. Frigången mellan
vattenyta och rotorspets kommer aldrig vara mindre än 30 meter. Minsta avstånd
mellan vindkraftverken är cirka fem rotordiametrar.
Tabell 3. Grundläggande uppgifter om vindparken.

Grundläggande uppgifter om vindpark Aurora
Maximalt antal vindkraftverk

370

Vindkraftverkens maximala totalhöjd

370 meter

Vindkraftverkens maximala rotordiameter

340 meter

Förväntat minsta avstånd mellan vindkraftverken

5 x rotordiameter

Frigång mellan vattenyta och rotorspets

30 meter

Estimerad kabellängd (internkabelnät)

1 250 km

Maximalt antal transformatorplattformar

9

Förväntat antal anslutningskablar

14

Vindparkens yta

1 045 km2

Vattendjup

43 – 88 meter

Uppskattad total installerad effekt

5 500 MW

Uppskattad årlig elproduktion

24 TWh
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4.6

Vindkraftverk

Vindkraftverk fångar och omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk kraft. Vindens
rörelseenergi överförs till en axel som får vridmoment för att driva generatorn som
alstrar ström. Generatorn består av en roterande del (rotor) och en stationär del
(stator). I rotorn finns permanentmagneter eller en lindning som alstrar ett magnetfält
när ström leds igenom den. Då vindturbinen initierar en rörelse i rotorn roteras alltså
magnetfältet och när detta rör sig igenom statorns lindningar induceras spänningar i
dessa.
4.6.1

Vindkraftverkets komponenter

Översiktligt består ett vindkraftverk av tre delar; ett torn, en nacell och rotorblad. I tornet
finns hiss och stege för att kunna nå upp till nacellen. I tornet finns även elektriska
komponenter. Huvudkomponenterna i nacellen är växellåda, generator och
girmotorer.
Vindkraftverk kan vara antingen vertikal- eller horisontalaxlade med två eller tre
rotorblad. Ett horisontalaxlat vindkraftverk har sin rotor ned-, alternativt uppvind i
förhållande till vindkraftverkets nacell. Den typ av vindkraftverk som har utvecklats
snabbast och som det har uppförts flest av hittills är de trebladiga horisontalaxlade
uppvindsturbinerna (se exempel på vindkraftverk i olika storlekar i Figur 6).
Vertikalaxlade vindkraftverk är idag inte kommersiellt gångbara.

Figur 6. Exempel på trebladiga horisontalaxlade uppvindsturbiner. D = rotordiameter, H = totalhöjd, G = frigång, d =
vattendjup.

Ett vindkraftverks rotorblad är normalt tillverkade av i huvudsak kompositmaterial,
medan tornen oftast utgörs av sektioner i stålrör. Vindkraftverk förväntas producera el
vid vindhastigheter från cirka 3 m/s och uppnå maximal produktion vid vindhastigheter
mellan 10 och 14 m/s. När vindarna (vid sällsynta tillfällen) överstiger cirka 30 m/s
stängs vindkraftverket av för att automatiskt starta när vindhastigheten är lägre.
Antalet och storleken på vindkraftverken som kan komma att bli aktuella för vindpark
Aurora är exemplifierat i Tabell 4. I exemplen har vindkraftverken en effekt på 25 MW
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respektive 15 MW, vilka har antagits ha en totalhöjd om 370 meter respektive 260
meter, med en rotordiameter på 340 meter respektive 230 meter. De vindkraftverk som
sannolikt kommer att vara aktuella vid tiden för upphandling och byggnation av
vindpark Aurora förväntas ha en livslängd på cirka 40 - 45 år.
Tabell 4. Exempel på dimensioner för vindkraftverk med en effekt om 15 respektive 25 MW samt antalet verk som kan bli
aktuella för respektive exempelmodell.

Exempel 1

Exempel 2

Effekt per vindkraftverk (MW)

15

25

Antal vindkraftverk

370

220

Rotordiameter, D (m)

230

340

Totalhöjd, H (m)

260

370

Frigång1, G (m)

30

30

1

Höjd ovan vattenytan är i förhållande till medelvattenståndet.

I vindkraftverkets nacell finns förutom växellådsolja bland annat kylarvätska,
hydrauloljor, smörjoljor och batterivätskor. Därtill kommer exempelvis koldioxid eller
andra gaser vilka ingår i brandsläckningsutrustningen. I de komponenter där
olja/vätskor förekommer är systemen slutna för att förhindra läckage. Skulle läckage
uppstå samlas det upp i avsedda uppsamlingstråg som rymmer hela den potentiella
kemikalievolymen.
En del oljor byts ut i intervaller under driftsfasen, beroende på vindkraftverkets
drifttimmar och vilken typ av olja som används. Avfallsfettet som uppkommer i
smörjprocessen kan samlas upp i speciella fettuppsamlingstankar och avlägsnas som
en del av underhållsarbetet. Den totala mängden olja och vätskor som förväntas finnas
i ett enskilt vindkraftverk uppgår till cirka 20 – 25 m3.
4.6.2

Installation

Ett vindkraftverk installeras vanligen i delar, med flera lyft där man utnyttjar ett
kranfartyg. Vindkraftverkets komponenter kan transporteras på pråm ut till vindparken
och monteras på fundamenten med hjälp av en stödbensplattform (Figur 7) eller ett
flytande kranfartyg, alternativt kan komponenterna transporteras ut på själva
installationsfartyget. Efter installation av tornet lyfts och monteras nacellen på tornet
och därefter monteras de tre rotorbladen. Denna installation är väderkänslig. Det
förekommer utveckling av lösningar där montering av vindkraftverk sker i en hamn och
där konstruktionen därefter bogseras ut till platsen. När vindkraftverken är installerade
kan komponenterna anslutas till det interna kabelnätet.
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Figur 7. Montering av vindkraftverk med ett fartyg av typen stödbensplattform (jack-up). Källa: COWI

4.6.3

Utmärkning av vindkraftverken

Vindkraftverk och mätmaster kommer att märkas ut för luft- och sjöfart enligt gällande
regelverk och föreskrifter vid tidpunkten för byggnation. Enligt nu gällande regelverk
inom Sveriges Sjöterritorium (TSFS 2020:88) ska vindkraftverk med en höjd över 150
meter, och som är placerade i parkens ytterkant, förses med högintensivt vitt blinkande
ljus på nacellen. Vindparker som är bredare än fyra kilometer behöver dessutom
utrustas med ett högintensivt ljus inuti parken och övriga vindkraftverk behöver
utrustas med ett lågintensivt rött ljus. Vid en totalhöjd över 315 meter kan ytterligare
belysning behövas.

4.7

Mätning av meteorologiska parametrar

En eller flera mätmaster kan komma att installeras för att komplettera tillgängliga
vinddata från området och för att utgöra underlag vid detaljprojektering och val av
turbiner och layout. En mätmast har vanligen en höjd som motsvarar vindkraftverkens
navhöjd och installeras på samma sätt som ett vindkraftverk, med ett fundament som
förankras i botten. Fundamentet för en mätmast är dock betydligt mindre än
fundamentet för ett vindkraftverk. Data från mätmaster kan även användas för att
under installation följa upp förutsättningarna för olika lyft, där det kan finnas krav på
maximala vindhastigheter, och senare för uppföljning av vindparkens produktion. Data
från mätmaster kan även användas för att göra underlag för lastberäkningar för
vindkraftverkens fundament.
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En teknik som utvecklas snabbt och som har potential att ersätta mätmaster är LiDAR
(Light Detection and Ranging). Lidarteknologin använder laser för att mäta
vindhastigheten över havsytan och kräver således ingen mast. Utrustningen kan
placeras antingen på ett bottenförankrat fundament eller på en flytande plattform.

4.8

Fundament

Val av fundament beror på ett flertal olika faktorer: primärt vattendjup, geologi, vindoch vågförhållanden samt miljömässigt hänsynstagande och kostnader. Eftersom
både vattendjup och geologiska förutsättningar varierar inom den planerade
vindparken kan olika typer av bottenfasta eller flytande fundament bli aktuella.
Bottenfasta fundament förankras i eller stabiliseras på havsbotten antingen genom
pålning, undertryck applicerat på sugkassuner (suction buckets), eller med hjälp av
gravitationskraften i det fall gravitationsfundament används. Den tekniska utvecklingen
har medfört att bottenfasta fundament kan byggas på allt djupare vatten. Exempel på
olika typer av bottenfasta fundament redovisas i Figur 8.

Figur 8. Exempel på olika typer av bottenfasta fundament.

Ett alternativ till de idag använda bottenfasta fundamentstyperna är en flytande
fundamentslösning, vilket växer fram som ett alternativ för områden med ett större
vattendjup (djupare än 60 - 70 meter). Tekniken är tillämpad i olje- och gasindustrin
där man använt sig av flytande fundament för att komma åt oljereservoarer på djupt
vatten. Flytande fundament kan huvudsakligen delas in i fyra olika koncept:
bargefundament, semi-flytande (semi-submersible) fundament, sparfundament och
TLP (tension-leg platform).
Flera olika typer av fundament kan komma att användas inom den planerade
vindparken. Utifrån geologiska förhållanden på platsen och den teknik som är
tillgänglig idag är det följande fundament som bedöms vara aktuella för vindpark
Aurora: monopilefundament, fackverksfundament med pålar, samt flytande
fundament. Varken typen gravitationsfundament eller förankring med monobucket eller
suction bucket bedöms som lämpliga för Aurora och behandlas därför inte närmare.
Nedan följer en kort beskrivning av de fundamentstyper som kan bli aktuella för den
planerade vindparken.
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4.8.1

Monopilefundament

Ett monopilefundament är svagt koniskt och består av en enkel stålcylinder (pile) (se
Figur 9) som normalt försänks i botten genom pålning eller borrning, alternativt genom
en kombination av pålning och borrning. Fundamentets diameter och förankringsdjup
dimensioneras bland annat efter belastningen från vindkraftverket, geotekniska
förhållanden, vattendjup samt förekommande vind och vågförhållanden.

Figur 9. Till vänster: illustration av ett färdigt installerat monopilefundament. Till höger: tillverkning av monopilefundament.
I bakgrunden syns färdiga övergångsstycken. Källa: COWI

Monopilefundament passar bäst vid bottensubstrat med stenblandad lera, med ett fast
underliggande skikt. Tekniken är olämplig vid bergig botten, vid hög förekomst av block
eller vid mjuk botten (Hammar, et al., 2008). För att förhindra erosion anläggs ett
erosionsskydd runt fundamentet.
För att optimera fundamentens storlek och mängden material anpassas vanligen varje
fundament efter platsens specifika förutsättningar. Den monopile som kan bli aktuell
vid vindpark Aurora för ett vindkraftverk med en rotor på 340 meter bedöms ha en
maximal diameter om upp till 14,3 meter och ett penetrationsdjup på upp till 60 meter.
Erosionsskyddets diameter beräknas vara maximalt 60 meter med en tjocklek på cirka
1,5 meter.
För en mer detaljerad beskrivning av monopilefundament, installationsmetoder,
pålning och borrning hänvisas till Bilaga C till Ansökan.
4.8.2

Fackverksfundament

Fackverksfundament är en nätverkskonstruktion av stålrör/balkar (Figur 10), som
normalt förankras i botten genom pålning. Ett fackverksfundament för vindpark Aurora
har en bottenbredd på upp till 55 meter. Tekniken härstammar från oljeindustrin och är
därför anpassad till och beprövad på stora djup, ofta över 40 meter. Stålrören i
konstruktionen fixeras vanligen i varandra genom svetsning eller med hjälp av gjutna
hylsor. Om botten är av hård karaktär kan även borrning krävas.
Fackverksfundament till vindkraftverk har idag vanligen tre eller fyra ben. Mellan
fundamentet och tornet placeras ett övergångsstycke. Fackverksfundament bedöms
primärt kunna bli aktuellt inom de delar av Aurora med vattendjup ner till 70 meter.
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Figur 10. Till vänster: illustration av fackverksfundament). Till höger: färdigmonterade 4-bensfackverksfundament inklusive
övergångsstycke redo att transporteras till havs. Källa: COWI

Fackverksfundament förankras i botten genom att 3 till 4 stålrör (pinpiles) pålas fast i
bottensedimentet, varefter hela stålkonstruktionen kan monteras i ett stycke.
Alternativt kan man först ställa hela fackverksstrukturen på botten och därefter slå ner
pålarna. Både pålningen och borrningen genomförs på liknande sätt som för monopile.
Pålarna beräknas ha en maximal diameter på cirka 4,5 meter och ett penetrationsdjup
om ner till cirka 60 meter.
Behovet av erosionsskydd i form av sten eller motsvarande kommer att utredas senare
i projektet och kan tillkomma och läggs i sådana fall inom ett avstånd om cirka 4 till 6
meter från varje stålrör.
För en mer detaljerad beskrivning av fackverksfundament, installationsmetoder,
pålning och borrning hänvisas till Bilaga C till Ansökan.
4.8.3

Flytande fundament

En teknik som är under utveckling är flytande fundament och denna teknik förväntas
göra stora framsteg under de kommande åren. Flytande fundament har under en
längre tid använts i olje- och gasindustrin.
Tekniken möjliggör installationer på större vattendjup än de traditionella bottenfasta
fundamenten. Dessutom är bottenförhållandena mindre avgörande i jämförelse med
för bottenfasta fundament. Även miljöpåverkan på bottenmiljö och marint liv som kan
orsakas av borrning/pålning kan minskas tack vare den flytande tekniken. Flytande
fundament består förenklat av tre delar, en flytstruktur, på vilken vindkraftverket är
monterat, förankringslinor, samt förankringar som fäster förankringslinorna i botten.
Det finns olika varianter av flytande fundament och dessa kan delas upp i fyra
kategorier. Spar, Barge och Semiflytande är tre varianter med stora fundament som
förankras vid havsbotten med hjälp av långa kedjor eller staglinor som fästs med någon
form av ankare. Den fjärde varianten, TLP (tension leg platform) har en mindre
plattform och är förankrad i havsbotten med vertikalt löpande linor. Denna teknik kräver
mycket starka förankringslinor och en gedigen fästanordning på botten.
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Inom vindpark Aurora bedöms semiflytande fundament vara mest sannolikt att tas i
bruk utav de flytande fundamentslösningarna. Spar och TLP bedöms vara minst
passande för vindparken då dessa är anpassade för större vattendjup. Oavsett vilken
fundamentstyp som används kan olika förankringslösningar med linor och ankare
komma att användas.
Flytande fundament skiljer sig från bottenfasta fundament i installations-, drifts- och
avvecklingsfasen. Installationsprocesserna skiljer sig även inom de olika typerna av
flytande fundament, beroende på om det är sparfundament, barge, semiflytande eller
TLP.
För en mer detaljerad beskrivning av de olika typerna av flytande fundament,
installationsmetoder, förankring och förankringslinor hänvisas till Bilaga C till Ansökan.

4.9

Erosionsskydd

I anslutning till de bottenfasta fundamenten och de flytande fundamentens
förankringspunkter anläggs vanligen erosionsskydd för att förhindra erosion, det vill
säga underminering och utgrävning av havsbotten kring anläggningsdelarna.
Utformningen och behovet av erosionsskydd varierar beroende på fundamentstyp,
material, strömmar samt rådande bottenförhållanden. Den vanligaste typen av
erosionsskydd består av lager av sten, grus och sand i varierande storlek som läggs
runt basen på fundamentet. Installation sker vanligtvis med ett ändamålsenligt fartyg
som placerar materialet på platsen. Utformning och val av erosionsskydd fastställs
slutgiltigt under detaljprojekteringen i ett senare skede av projektet.

4.10

Transformator- och omriktarstationer

Inom
verksamhetsområdet
installeras havsbaserade transformator- och
omriktarstationer.
Kablarna
från
vindkraftverken
förs
samman
till
transformatorstationerna. Den lägre spänningen från vindparken transformeras till en
högre spänningsnivå inför utmatning till anslutningskabeln. Den högre spänningsnivån
är viktig för att minska förluster som uppstår vid överföring av elektricitet över längre
distanser. Från transformatorstationen utgår anslutningskablar som överför
elektriciteten från vindparken till anslutningspunkten på land.
Om överföringen till land sker med högspänd likström i stället för växelström ingår
omriktare som en del av den elektriska utrustningen. Denna station benämns då
vanligen omriktarstation och liknar till sin utformning en större transformatorstation.
Omriktarstationen konverterar växelströmmen som genereras vid vindkraftverken till
likström. Omriktarstationer kan användas ensamma eller i kombination med
transformatorstationer.
Transformatorstationer består av ett eller flera fundament och en överbyggnad. De
tillgängliga fundamentstyperna för plattformen är i princip samma som för
vindkraftverken. Överbyggnaden tillverkas på land och innehåller elektrisk utrustning
och annan nödvändig utrustning.
Dimensionen av överbyggnaden varierar beroende av till exempel leverantörer, effekt
och vilka komponenter som plattformen ska rymma. Plattformarna kan vara stora och
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det finns exempel på plattformar med en längd på 100 meter och en bredd på 100
meter och med en höjd ovanför vattenytan på upp till 100 meter. Frigången mellan
plattformen och vattenytan ska säkerställa att vågor inte kan slå upp i botten.
Plattformen eller plattformarna kommer att märkas i enlighet med gällande regelverk
så att de blir synliga för båt- och flygtrafik.
4.10.1

Fundament för transformator- och omriktarstationer

De fundamentstyper som finns tillgängliga för havsbaserade transformatorstationer är
i grunden samma som finns för vindkraftverken. I båda fallen är de dimensionerade
med hänsyn till de laster som utformningen och miljön ger upphov till. Figur 11
illustrerar några exempel på hur plattformen och fundamenten kan vara utformade. Det
kan även finnas landningsplats för helikopter på plattformen.

Figur 11. Exempel på transformator- och omriktarstationers plattformar med tillhörande fundament.

Slutligt antal, utformning och placering av transformatorstationerna kommer att
bestämmas under vindparkens detaljprojektering och baseras på bästa tillgängliga
teknik för strömöverföring, storlek och antal vindkraftverk, bottenförhållanden och
optimal dragning av kablar. Vid tidpunkten för detta dokuments upprättande utreds
alternativa placeringar för transformatorstationer för att optimera internkabelnätets och
anslutningskabelns längd och samtidigt identifiera en plats med passande geologi.
För en mer detaljerad beskrivning av de olika typerna av transformator- och
omriktarstationer samt installationen av dessa hänvisas till Bilaga C till Ansökan.

4.11

Internt kabelnät

Det interna kabelnätet binder samman vindkraftverken med de havsbaserade
transformatorstationerna, genom att sammankoppla enstaka vindkraftverk i grupper
(radialer) som sedan kopplas till transformatorstationen.
4.11.1

Kabelns uppbyggnad

Vanligtvis består det interna kabelnätet av en armerad treledarkabel, med tre faskablar
av vald dimension (Figur 12). Kärnan består av en koppar- eller aluminiumledare som
är isolerad med PEX (plast) eller EPR (gummi). Ytterst har faskablarna en skärm som
skyddas av ett PE (plast)-lager. Hålrummen mellan faserna fylls upp av profiler eller
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garn för att göra kabeln rund och därefter skyddas kablarna med armering, vilken
vanligtvis utgörs av galvaniserade ståltrådar. Ytterst läggs ett transportskydd av garn
eller PE.

Figur 12. Tvärsnitt av en sjökabel. Källa: NKT.

Den sammanlagda längden på det interna kabelnätet beror på vindkraftverkens
spänningsnivå, effekt och antal. Även andra faktorer, som till exempel bottens
beskaffenhet, kan påverka kabelnätets längd. Det vill säga att om botten är väldigt
kuperad eller det finns områden som av någon anledning ska undvikas krävs mer
kabellängd. Faktorerna påverkar val av kablar och kabeltyp eftersom det avgör hur
många vindkraftverk som kan förbindas via samma radial.
Utifrån den kabelteknik som finns tillgänglig i dag, kan internkabelnätet exempelvis
bestå av 66 kV-kablar, vilka kan överföra en samlad effekt på cirka 100 MW per radial.
Det betyder att fyra 25 MW vindkraftverk kan anslutas längs samma radial.
Spänningsnivån hos internnätskablar förväntas stiga upp till 170 kV de närmsta åren
(pågående utveckling sker av 132 kV vindkraftverk). Detta skulle göra att den totala
överföringskapaciteten för varje kabel ökar och på så sätt reduceras antalet radialer
och därmed den totala längden kablar. I Figur 13 visas exempel på parkutformningar
och tillhörande internkabelnät, bestående av 66 kV-kablar.

Figur 13. Exempel på layout av internkabelnät inom vindparken Aurora. Exemplet till vänster visar 220 vindkraftverk, med
66 kV-kablar och fyra transformatorstationer. Exemplet till höger visar 370 vindkraftverk, med 66 kV-kablar och fyra
transformatorstationer. Kabellängden i exemplen är cirka 1 250 kilometer.
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4.11.2

Dynamiska kablar

Ett internkabelnät för flytande fundament utgörs av två typer av kablar, dynamisk- och
statisk kabel, där den dynamiska kabeln är en löst hängande del av kabeln mellan det
flytande fundamentet och havsbotten. På grund av de flytande fundamentens rörelser
behöver de anslutande kablarna vara utformade för att kunna hantera detta. Det finns
olika lösningar för hur den dynamiska kabeln kan designas och vilken teknisk lösning
som är bäst lämpad beror på en rad olika faktorer så som kabeltvärsnittet, plattformens
dynamiska rörelser, vattendjupet, den marinbiologiska miljön samt havsströmmarna.
Vad som är gemensamt för de olika lösningarna är att det finns en mittendel av kabeln
som har en flytkraftsmodul (Figur 14). Kabeln har vanligtvis en sinusformad utformning
som gör att den kan formas och röra sig i harmoni med fundamentet. Nere vid
havsbotten ansluter den dynamiska kabeln vanligtvis till en statisk kabel som kan
grävas ner i havsbotten för skydd. Den statiska kabeln ansluter i sin tur till en
transformator-/omriktarstation.
I statiska undervattenskablar finns det ett sedan länge beprövat sätt att skapa en
vattenbarriär (en vattentät inkapsling av kabeln), exempelvis att anlägga en blymantel
på kabeln. Men en blymantel kan inte böjas för att rymma rörelsen av en dynamisk
kabel under vindparkens livstid. Därför har de dynamiska kablarna en annan
uppbyggnad, som en metallfolie eller polymersandwich, lämpliga att applicera på
många kilometer långa kablar. Denna barriär måste vara tillräckligt tjock för att ge ett
tillförlitligt skydd, men inte så tjock att den motstår kabelns rörelse.

Figur 14. Exempel på uppsättning av vindparkens interna kabelnät (vänster) samt kabelns flytkraftmodul (höger). Källa:
OX2

För en mer detaljerad beskrivning av det interna kabelnätet, de olika typerna av kablar,
installationsmetoder och elektromagnetiska fält hänvisas till Bilaga C till Ansökan.

4.12

Anslutningskablar (exportkablar)

När elektriciteten transformerats och eventuellt omriktats överförs denna via en eller
flera anslutningskablar till en anslutningspunkt på land. Kablarnas antal och utformning
beror bland annat på vilken teknologi (HVAC - high voltage alternating current,
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högspänd växelström eller HVDC – high voltage direct current, högspänd likström) som
används, samt på spänningsnivån.
4.12.1

Anslutningskablarnas uppbyggnad

Antalet kabelförband för Aurora kommer att bestämmas utifrån vindparkens slutgiltiga
kapacitet och med vilken spänningsnivå som elektriciteten kan överföras samt om
överföringen sker med likström eller växelström. Det kan också bli aktuellt att föra en
eller flera kablar direkt till land från vindparken utan att transformera spänning på en
transformatorstation.
För en växelströmsanslutning har varje kabelförband till havs en diameter på cirka 30
centimeter (cirka 1 000 mm2 ledararea) och utgörs av ett högspännings-växelströms(HVAC) transmissionssystem med en spänning på upp till 220 kV. Det förekommer
även utveckling hos kabeltillverkare som syftar till att öka spänningen även på
sjökablar.
Likströmsöverföring används vanligen vid överföring mellan länder och för längre
sträckor, samt vid överföring av stora effekter, då förlusterna blir mindre än vid
växelström. Vid en likströmsanslutning kommer överföring ske med tvåpoliga kablar
(+ och -) med en ungefärlig ledararea på cirka 1 000 - 2 500 mm2 och en ytterdiameter
på 15 - 20 centimeter.
För en mer detaljerad beskrivning av de olika typerna av anslutningskablar,
installationsmetoder och elektromagnetiska fält hänvisas till Bilaga C till Ansökan.

4.13

Verksamhetens faser

Etableringen av vindparken kommer att ske i olika faser. Projektet befinner sig för
närvarande i tillståndsfasen vilken efterföljs av anläggningsfasen, driftsfasen och
slutligen av avvecklingsfasen. I detta avsnitt beskrivs aktiviteterna inom de olika
faserna i stora drag.
4.13.1

Anläggningsfas

Anläggningsfasen innehåller detaljprojektering, tillverkning och installation. I
detaljprojekteringen ingår undersökningsaktiviteter som behövs för den detaljerade
designen av till exempel fundament och inför anläggandet av vindparken.
I detaljprojekteringen tas en slutlig utformning av parken fram. Komponenterna
anpassas utifrån tekniska krav samt utifrån platsspecifika förutsättningar såsom
geologi, hydrologi och väderförhållanden och dimensioneras för att klara extremfall för
temperatur, vindhastigheter, våghöjd med mera enligt gängse standard. Därtill kommer
att beaktas vad de pågående klimatförändringarna kan innebära för förändringar, i form
av exempelvis havsytans nivå, temperatur och vindklimat, såväl den genomsnittliga
vindhastigheten som förekomsten och styrkan av extrema vindhändelser. Den slutliga
designen ska även säkerställa en minimal miljöpåverkan.
Anläggningsundersökningar
Under detaljprojekteringen och installationen av vindparken genomförs
undersökningar av parkområdet (anläggningsundersökningar). Syftet med dessa
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undersökningar är att erhålla detaljerad information inför detaljprojektering, slutliga
konstruktionshandlingar och för kontroll av anläggningsarbetena.
De undersökningsmetoder som kommer att bli aktuella är:
• Geofysiska undersökningar för att kartlägga bottenförhållanden, vilket kan innefatta
sidescan sonar (SSS, sidoavsökande sonarer), multibeam echo sounder (MBES,
multistråle ekolod som karterar havsbotten) och seismiska undersökningar (2D, 3D).
• Geotekniska undersökningar som innefattar geotekniska borrningar och
sedimentundersökningar (genom till exempel spetstryckssondering och vibrocorer).
• Magnetometri som används för att undersöka botten efter framför allt artificiella objekt
så som vrak, dumpade föremål och lämnad odetonerad ammunition (UXO).
• Vågmätning som innebär att en boj läggs ut för att få högupplöst information om våg
och strömförhållanden på siten. Även vindmätning kan bli aktuellt.
Andra metoder än ovanstående kan komma att användas men miljöpåverkan ska inte
vara större än vad som beskrivs i denna miljökonsekvensbeskrivning. För en mer
detaljerad beskrivning av de undersökningar som kan komma att bli aktuella hänvisas
till Bilaga C till Ansökan.
Installation
När den slutgiltiga utformningen av vindparken är på plats, och komponenter har
upphandlats och tillverkats kan installationen av vindparken påbörjas.
Installationen av en havsbaserad vindpark genomförs vanligtvis säsongsvis och är i
viss mån beroende av väderförhållanden (generellt sett vill man så långt möjligt
undvika arbeten till havs under vinterperioden). Olika komponenter kan komma att
installeras under olika säsonger, exempelvis kan fundament och kablar installeras
under en säsong och vindkraftverken under en annan säsong.
En vanlig ordning vid installationen till havs är att först installera fundament,
transformatorstation och anslutningskablar. Därefter installeras det interna kabelnätet.
Slutligen monteras alla vindkraftverk, med torn, nacell och blad. Allt eftersom
vindkraftverken är färdiginstallerade sker driftsättning och provkörning innan de efter
godkända tester överlämnas till driftorganisationen.
Installationen av landkablar startar normalt innan arbetet till havs. Denna är inte lika
styrd av väder som installationerna till havs. Hela systemet bör vara klart när
vindkraftverken installeras så att de kan spänningssättas. Installationsaktiviteter sker
normalt parallellt med varandra.
Under installationen av vindparken kommer ett flertal installationsfartyg och
arbetsplattformar av olika slag att operera i området, för installation av komponenter
och för transport till och från området. Därutöver kommer även en rad mindre
servicefartyg vara verksamma. Troligtvis kommer flera installationsmoment ske
parallellt med varandra men i olika delar av projektområdet. Pålning av fundament
kommer dock endast att ske på en position i taget.
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För en mer detaljerad beskrivning av installationsfasen hänvisas till Bilaga C till
Ansökan.
4.13.2

Driftsfas

Under driftsfasen kommer regelbunden tillsyn och underhåll av vindparken ske under
hela parkens livstid. Vindkraftverken förväntas att vara i drift i 40 - 45 år, drifttiden kan
dock komma att bli ytterligare längre.
Service och underhåll
Både vindkraftverk och transformatorstationer fjärrövervakas och är obemannade
under normal drift. Dock sker kontinuerligt underhåll av vindparken, vilket kräver att
personal och material transporteras till vindparken med mindre servicebåtar, fartyg
eller helikoptrar. Det kommer sannolikt att etableras en passande landbaserad bas
från vilken övervakning sker och där mindre reservdelar tillhandahålls.
För varje vindkraftverk genomförs en årlig serviceinsats då verket är avstängt under
en eller några dagar. Denna service utförs så långt möjligt under sommarhalvåret, när
vädret är bättre och elbehovet mindre. Därtill kommer fortlöpande förebyggande
underhållsåtgärder, icke-planerade underhållsåtgärder samt olika former av
uppgraderingar. Normalt innebär även dessa insatser att ett enskilt verk är taget ur drift
under några dagar per år. Någon gång under en anläggnings livstid sker en mer
omfattande underhållsinsats där större komponenter kan bytas ut. Under driftsfasen
kan undersökningar av havsbotten förekomma för att inspektera anläggningen samt
inför förberedelser av större underhållsinsatser med stödbensfartyg.
Kabelbrott
Under driftstiden kan kabelbrott uppstå. För att lösa detta kommer det krävas en
reparationsfog eller att den byts ut i sin helhet för att lösa problemet. För att kunna
skapa en reparationsfog behöver man lyfta upp kabeln till ytan och kapa den på ett
ställe där kabeln är oskadd och inget vatten har penetrerat själva kabeln. Ett nytt stycke
kabel kommer att anslutas i närheten av den skadade delen av internkabeln.
Utbyte av större komponenter
Under parkens livstid kan större komponenter behöva bytas, exempelvis växellåda och
rotorblad på enstaka eller flera verk. Större underhållsåtgärder kan komma att kräva
stödbensfartyg. På transformatorstationer kan utbyte av utrustning förekomma.
För en mer detaljerad beskrivning av driftsfasen hänvisas till Bilaga C till Ansökan.
4.13.3

Avvecklingsfas

När vindparken nått sin livslängd kommer den att avvecklas genom att vindkraftverk,
fundament och transformatorstationer demonteras och platsen för fundament
återställs i erforderlig omfattning. Cirka två år innan demontering kommer en
avvecklingsplan att tas fram med syfte att minimera effekterna på miljön samt för att
säkerställa att området ska vara säkert för fartyg och annan framtida användning.
Enligt nuvarande kunskapsläge gäller generellt att avvecklingssekvensen är omvänd
till installationssekvensen. Exempelvis kan avvecklingen ske genom att vindkraftverk
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och transformatorstationer demonteras med hjälp av ett kranfartyg. Fundament med
pålar kan skäras av strax under havsbotten, och därefter lyftas från platsen. För
strukturer under havsbotten (delar av fundament samt kablar) och erosionsskydd görs
bedömningen i samråd med berörda myndigheter närmare tidpunkten för avveckling
om huruvida miljöskadan som ett bortplockande av strukturerna medför är högre än
miljönyttan. Komponenter kommer att återvinnas i den mån det är möjligt. Enligt
nuvarande förväntningar tar avvecklingen cirka ett till två år.
Metoden för avveckling kommer att ske enligt branschpraxis och enligt den lagstiftning
som gäller vid tiden för avveckling. Eftersom tekniken och kunskapsläget förändras
snabbt (och livslängden för en vindpark är upp till 45 år) är det dock osäkert exakt hur
avvecklingen kommer att ske och exakt vilka delar som kommer att monteras ned i
slutänden. I takt med erfarenheterna ökar och kunskapsläget förbättras avseende
avveckling av havsbaserade vindparker förväntas marknaden mogna och utvecklas.
Detta kan till exempel leda till att nya och mer effektiva och ändamålsenliga fartyg kan
finnas på marknaden eller att det kan finnas bättre möjligheter och förutsättningar för
att återvinna material.
För en mer detaljerad beskrivning av avvecklingsfasen hänvisas till Bilaga C till
Ansökan.

4.14

Preliminär tidplan för anläggningsarbetena

En övergripande tidplan som beskriver principerna för anläggningsarbetena för
vindparken visas i Figur 15. För att ge en förståelse för helheten beskrivs även
planering och upphandling i tidplanen. Tidplanen visar storleksordningen på
anläggningsarbetena samt när de olika anläggningsdelarna planeras i förhållande till
varandra.
Anläggningsfasen som innefattar detaljprojektering av designen för vindparken, design
av fundament, val av vindkraftverk, kablar och plattform samt upphandling med
tillhörande ledtider för de tekniska komponenterna kommer pågå under flera år. Även
möjlighet till elanslutning och koordinering med Svenska kraftnäts tidplan måste tas
med i beräkningen. Varje moment fram till dess att själva installationen (byggfasen)
kan påbörjas, är därmed omfattande och tar, var för sig, flera år i anspråk, inte minst
på grund av långa ledtider. Själva installationen av vindkraftverken är det moment
under anläggningsfasen som tar kortast tid i anspråk. Anläggningsfasen, intill dess att
vindparken är driftsatt i sin helhet, beräknas sammantaget uppgå till cirka 15 år.
Installation av ett monopilefundament tar vanligen ett till två dygn, där själva pålningen
vanligen tar cirka sex timmar per fundament. Övrig tid när pålning inte sker inkluderar
ompositionering och förflyttning av fartyg samt eventuella skyddsåtgärder samt
förberedelser inför lyft av pålarna med mera. Den effektiva pålningstiden av monopiles
inom vindparken, räknat på 370 vindkraftverk, uppgår till cirka 90 dygn, medan den
totala installationen av fundament pågår i cirka 1 till 2 år, delvis beroende på under
vilken säsong installationen sker, samt hur mycket borrning som krävs.
Installationsarbete till havs kräver marginaler då vädret kan vara nyckfullt och då det
är viktigt att upprätthålla en säker arbetsmiljö.
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Installation av ett fackverksfundament tar vanligen två till tre dygn, där själva pålningen
vanligen tar cirka tre till sju timmar per påle. Varje fundament har antingen tre eller fyra
ben. Övrig tid inkluderar, på samma sätt som för installation av monopiles,
ompositionering och förflyttning av fartyg samt eventuella skyddsåtgärder samt
förberedelser inför lyft av pålarna med mera. Den effektiva pålningstiden för
vindparken, räknat på 370 verk, förväntas att vara drygt 14 månader, medan
installationen av fundament kan pågå i cirka 3 år, beroende på vilken säsong
installationen sker.

Figur 15. Preliminär installationstidplan för Aurora.
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5

Omgivningsbeskrivning

5.1

Lokalisering

Den planerade vindparken Aurora ligger i Sveriges ekonomiska zon i Egentliga
Östersjön (Figur 16), cirka 30 kilometer öster om Öland och cirka 20 kilometer sydväst
om Gotlands södra spets. Området är cirka 1 045 km2 stort och vattendjupet varierar
mellan 43 och 88 meter. Området saknar öar och består helt av öppet hav.

Figur 16. Vindpark Auroras lokalisering i Egentliga Östersjön. © [Lantmäteriet] 2021

5.2

Havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag från regeringen att förbereda och
genomföra svensk statlig havsplanering enligt havsplaneringsförordningen
(2015:400). Planerna ska visa statens samlade syn på hur havet ska användas.
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Förslaget på havsplaner lämnades till regeringen i december 2019 och regeringen tog
beslut om antagande av havsplanerna den 10 februari 2022.
Enligt de antagna havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2022) ligger vindpark
Aurora inom området Sydväst Gotland (Figur 17), i havsområde Sydöstra Östersjön
och inom havsplan Östersjön. Området Sydväst Gotland är utpekat för generell
användning (G), sjöfart, utredningsområde sjöfart samt yrkesfiske, där ingen särskild
användning har företräde. Aurora ligger mellan tre olika utpekade farleder för sjöfart,
men den planerade vindparken överlappar inte med någon av dem.
De olika alternativen för kabelkorridorer passerar genom ytterligare
havsplaneområden, vilka är utpekade för bland annat försvarsintressen, natur, sjöfart
och yrkesfiske.

Figur 17. Havsplaneområden inom vindparken Auroras närområde. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Havs- och
vattenmyndigheten]
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5.3

Riksintressen

I den planerade vindparken Auroras närområde förekommer ett antal olika områden
som utgör riksintressen (Figur 18). I närområdet förekommer en intensiv fartygstrafik
och det finns flera utpekade farleder av riksintresse. Dessa farleder leder bland annat
till och från de inre delarna av Östersjön. Den absoluta merparten av fartygstrafiken i
närområdet följer de utpekade farlederna och det är endast ett mycket litet antal fartyg
som passerar inom verksamhetsområdet. Riksintresse för yrkesfiske (fångstområde)
förekommer väster och nordväst om den planerade vindparken.

Figur 18. Natura 2000-områden, riksintressen för yrkesfiske, sjöfart och energiproduktion i närheten av Aurora. ©
[Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket och Havs- och vattenmyndigheten]

I direkt anslutning till Auroras västra del finns ett av Försvarsmaktens riksintressen
(Sjöövningsområde Martin). Söder och väster om Aurora finns utpekade riksintressen
för energiproduktion. Därutöver förekommer ett antal olika Natura 2000-områden, vilka
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också utgör riksintressen, inom Auroras närområde. Den planerade vindparken
överlappar inte med något av dessa riksintressen. Natura 2000-området Hoburgs bank
och Midsjöbankarna beskrivs mer ingående i kapitel 6.
Närmare och utmed Gotlands och Ölands kuster finns riksintresseområden för
naturvård och för rörligt friluftsliv (Figur 19). Längs Gotlands kust finns även
riksintresse för högexploaterad kust, medan det längs Ölands kust finns riksintresse
för obruten kust. Den planerade vindparken överlappar inte heller med något av dessa
riksintressen.

Figur 19. Riksintressen för naturvård, högexploaterad kust,
© [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen]

obruten

kust

och

rörligt

friluftsliv.

Den planerade vindparken ligger inte inom MSA-yta (Minimum Sector Altitude) för
någon civil eller militär flygplats. En MSA-yta är en cirkel med en radie om 55 kilometer
där det finns en fastställd lägsta flyghöjd vid inflygning. Den fastställda lägsta
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flyghöjden baseras på höjden
säkerhetsmarginal om 300 meter.

5.4

hos

förekommande

höga

objekt

plus

en

Natura 2000-områden

Den planerade vindparken Aurora angränsar i söder mot Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna (Figur 20). En mer detaljerad beskrivning av detta
Natura 2000-område finns i kapitel 6. Inga ytterligare Natura 2000-områden
förekommer i omedelbar anslutning till vindparken.
Ett antal olika Natura 2000-områden förekommer på och omkring Öland, på och
omkring Gotland samt längs med Smålandskusten (Figur 20). Sedan 1 juli 2001 är alla
Natura 2000-områden klassade som riksintressen. Ingrepp får bara göras om de inte
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Figur 20. Natura 2000-områden. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket]
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5.5

Naturreservat & Marina naturreservat

Naturreservat och marina naturreservat förekommer på och omkring Öland, på och
omkring Gotland samt längs med Smålandskusten (Figur 21). De marina
naturreservaten skiljer sig från andra naturreservat genom att deras syfte, beskrivning
av värden, föreskrifter och skötselområden utgår från de marina förhållandena.

Figur 21. Naturreservat och marina naturreservat. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket]

En liten del av det primära alternativ för kabelkorridor som går söder om Öland
överlappar med det marina naturreservatet Ottenby rev (NVR-ID 2053024), vilket
bildades under våren 2020.
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5.6

Verksamheter i närområdet

5.6.1

Närliggande vindparker och projekt

Inom den planerade vindparken Auroras närområde förekommer två befintliga svenska
havsbaserade vindparker, Kårehamn och Bockstigen I, vilka vid tidpunkten för detta
dokuments upprättande är i drift. Därutöver förekommer ett antal olika planerade
projekt, både inom och utanför svensk ekonomisk zon. De planerade projektens status
varierar, för vissa av dem har ett eller flera samråd genomförts, medan andra projekt
befinner sig i ännu tidigare skeden.
I Figur 22 samt i Tabell 5 redovisas befintliga vindparker samt planerade projekt inom
Auroras närområde.

Figur 22. Befintliga vindparker samt planerade projekt inom Auroras närområde. © [Lantmäteriet] 2021
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Bockstigen etablerades 1998, vilket gjorde den till Sveriges första havsbaserade
vindpark. Parken, som består av fem 660 kW vindkraftverk och drivs av danska
Momentum Gruppen, ligger cirka 34 kilometer nordost om Aurora, cirka tre kilometer
väster om Gotland. Under 2018 moderniserades de fem vindkraftverken genom att
befintliga naceller, rotorblad och kontrollsystem byttes ut.
Kårehamn ägs av RWE Renewables och ligger cirka 35 kilometer nordväst om Aurora,
cirka fyra kilometer öster om Kårehamn på den öländska östkusten. Kårehamn består
av 16 3 MW vindkraftverk. Vindparken togs i drift under 2013.
Tabell 5. Befintliga vindparker samt planerade projekt inom vindpark Auroras närområde.

Vindpark/projekt

Projektets status

Avstånd till Aurora
(kilometer)

Byggår

Bockstigen I

I drift sedan 1998

34

1998

Kårehamn

I drift sedan 2013

35

2013

Kultje havsvindpark,
Sverige

Under utveckling

Vindparken angränsar
till Aurora

-

Bockstigen II, Sverige

Under utveckling

25 - 30

-

Öland havsvindpark,
Sverige

Under utveckling

37,5

-

Gotland havsvindpark,
Sverige

Under utveckling

Vindparken överlappar
delvis med Aurora

-

Södra Midsjöbanken,
Sverige

Under utveckling

75

2026 2028

Nya Utgrunden,
Sverige

Under utveckling

53,5

-

Under utveckling

90 - 150

-

Baltyk 1, Baltica 1,
Baltex 4, Baltex 5 och
Sea Wind Kilwer
(Utanför svensk
ekonomisk zon)

Kultje havsvindpark planeras av Hexicon och är planerad att anläggas inom ett område
norr om den planerade vindparken Aurora. Kultje havsvindpark planeras bestå av
maximalt 220 vindkraftverk med en rotordiameter om 330 meter och en maximal
totalhöjd om 350 meter. Kultje havsvindpark planeras ha en yta om 553 km2 och en
uppskattad årlig elproduktion om 11 TWh. Kultje havsvindpark är planerad att anläggas
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enbart med flytande fundament. Ett samråd genomfördes under sommaren och hösten
2021 (Hexicon AB, 2021).
Bockstigen II är en planerad utbyggnad av den befintliga vindparken Bockstigen I och
är belägen inom samma övergripande område. Vindparken planeras av danska
Momentum gruppen. Den planerade vindparkens exakta utbredning är oklar men
baserat på placeringen av Bockstigen I förväntas avståndet från Bockstigen II till den
planerade vindparken Aurora bli cirka 25 - 30 kilometer.
Öland havsvindpark planeras av Ørsted och är tänkt att ligga på delar av Ölands södra
grund och Norra Midsjöbanken, cirka 37,5 kilometer sydväst om den planerade
vindparken Aurora och till stora delar inom Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna. I juni 2019 meddelade regeringen avslag på ansökan om
undersökningstillstånd på grund av bristande underlag. En ny och kompletterad
ansökan har, så vitt känt, inte skickats in. Projektets nuvarande status är oklar.
Gotland havsvindpark planeras av Ørsted och är planerad att anläggas inom ett
område som delvis överlappar med den planerade vindparken Aurora. Gotland
havsvindpark planeras ha en yta om cirka 370 km2 och en uppskattad kapacitet om
1 500 MW. Projektet befinner sig för närvarande i en tidig utvecklingsfas (Ørsted,
2021).
Södra Midsjöbanken planeras av RWE Renewables och är planerad att anläggas inom
ett område söder om den planerade vindparken Aurora, där avståndet mellan de
planerade vindparkerna är cirka 75 kilometer. Södra Midsjöbanken planeras bestå av
maximalt 120 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 295 m. Södra Midsjöbanken
planeras ha en yta om 200 km2 och en total installerad kapacitet om upp till 1 600 MW.
Södra Midsjöbanken planeras byggas under 2026 - 2028. Planerad driftstart är 2029
(RWE Renewables, 2021). Undersökningstillstånd för projektet har erhållits, arbete
med framtagande av övriga tillståndsansökningar pågår.
Nya Utgrunden planeras av MarCon Windpower och är planerad att anläggas inom ett
område i Kalmarsund, väster om Öland och cirka 53,5 kilometer sydväst om den
planerade vindparken Aurora. Nya Utgrunden planeras bestå av upp till 17
vindkraftverk med en maximal totalhöjd om upp till 275 meter. Nya Utgrunden planeras
ha en yta om cirka 26 km2 och en uppskattad årlig elproduktion av 1,2 TWh per år
(MarCon Windpower, 2021).
Utanför svensk ekonomisk zon, i anslutning till Södra Midsjöbanken och i sydvästnordostlig riktning utanför gränsen till Hoburgs bank och Midsjöbankarna, ligger ett
långsmalt kluster av planerade vindparker (Baltyk 1, Baltica 1, Baltex 4, Baltex 5 och
Sea Wind Kilwer) samt ett antal utredningsområden inom samma kluster. Avstånden
från dessa planerade vindparker och utredningsområden till den planerade vindparken
Aurora är cirka 90 – 150 kilometer.
5.6.2

Fiske

Den planerade vindparken ligger utanför trålgränsen och överlappar inte med något
riksintresse för yrkesfisket, se Figur 23. Östra och Centrala Östersjön har historiskt sett
varit viktiga områden för yrkesfisket där de tre arter som dominerat den landade
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fångsten varit torsk, sill/strömming och skarpsill. Mängden kommersiellt landad torsk
och sill/strömming har successivt minskat till följd av olika regleringar (kvoter och/eller
förbud), så att det i dagsläget är begränsat till bifångster för torsk och rekordlåga kvoter
för sill/strömming. Skarpsill har dock kunnat fortsätta fiskas i oförändrade volymer.

Figur 23. Vindpark Aurora med omgivande utpekade fiskeområden av riksintresse, trålgränsen och Natura 2000-områden.

Inom den planerade vindparken har fisket sedan 2005 varit av liten omfattning, med
endast enstaka år med större fångster. Huvuddelen av fisket i närområdet sker framför
allt väster om den planerade vindparken närmare den öländska kusten, där det också
finns ett utpekat riksintresseområde för yrkesfisket (Östra Öland, RI YF 6). Det fiskas
sporadiskt inom den planerade vindparken, men befintliga fiskedata tyder på att
området inte är av större betydelse för yrkesfisket. I Figur 24 visas tråldrag inom och
omkring den planerade vindparken Aurora under perioden 2012 - 2019.
De landade fångsterna inom den planerade vindparken har varierat från år till år, men
har stadigt minskat över tid. Enstaka år med större fångster beror till stor del på att
pelagiska trålare (trålare som fiskar i den fria vattenmassan) fiskar där de hittar
fiskstim, vars geografiska förekomst och utbredning kan variera från år till år.
Den planerade vindparken är lokaliserad inom ett område där bottnarna till stora delar
är hypoxiska (syrefattiga) eller anoxiska (syrefria) (SMHI, 2019), vilket medför att
förekomsten av demersala fiskarter (arter som lever på eller nära botten) inom området
är begränsad. De syrefattiga eller syrefria bottnarna i kombination med fiskestoppet för
torsk har resulterat i att fisket efter demersala arter inom den planerade vindparken
och dess närområde är nästintill obefintligt. Mot bakgrund av den fortsatt negativa
utvecklingen för torskbeståndet i Östersjön samt utbredningen av syrefattiga och
syrefria bottnar är det sannolikt så att fisket efter demersala arter inte kommer att
återupptas inom överskådlig tid.
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Det finns inget som tyder på att det pågår något fritidsfiske inom den planerade
vindparken eller i dess närområde. Fritidsfisket är uteslutande koncentrerat till
kusterna.

Figur 24. Tråldrag inom och omkring den planerade vindparken Aurora under perioden 2012 - 2019. © [Lantmäteriet] 2021,
[underlag: Havs- och vattenmyndigheten]

5.6.3

Sjöfart

Längs Auroras västra och sydöstra sidor passerar två olika farleder för sjöfarten, vilka
utgör riksintressen (se Figur 25, avsnitt 5.3). Den sydöstra av dessa farleder, det vill
säga den farled som ligger omedelbart sydost om Aurora, passerar delar av Hoburgs
bank och Norra Midsjöbanken. Ytterligare en farled, vilken också är utpekad som
riksintresse (Figur 25), passerar mellan Norra och Södra Midsjöbanken och sydost om
Hoburgs bank. Den sistnämnda farleden utgör en djupvattenled (DW-rutt) och är en
rekommenderad rutt för fartyg med ett djupgående större än 12 meter.
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Merparten av fartygstrafiken i området följer i huvudsak de förekommande farlederna,
ett undantag från detta är fiskefartygen, vilka vanligtvis rör sig till och från olika
fiskeområden som skiljer sig åt beroende på målart och säsong. Sjötrafiken inom
området spåras med hjälp av AIS (Automatic Identification System). I Figur 25 visas
AIS-data från 2019 som visar fartygsrörelserna inom den planerade vindparkens
närområde.

Figur 25. Karta över all sjöfart under 2019 i timmar per 1 x 1 kilometers ruta per månad i den planerade vindparkens
närområde. © [Lantmäteriet] 2020, [underlag: EMODnet 2020]

De olika alternativen för kabelkorridorer passerar genom flera farleder samt
regelbundet nyttjade sträckningar för segelbåtar och mindre motorbåtar.
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5.7

Botten- och djupförhållanden

Inom området för den planerade vindparken Aurora är kännedomen om botten- och
djupförhållanden generellt sett god, särskilt längst i väster där djupdata från mätningar
med multistråle-ekolod finns tillgängligt. Bottensubstratet domineras av lera och en
blandning av sand, grov sand, grus och stenar, med undantag för två mindre
delområden i den planerade vindparkens norra respektive nordöstra delar, vilka består
av småsten, stenar och stenblock (Figur 26). De djupare lagren domineras av
postglacial och glacial lera. Vattendjupet i området varierar mellan 43 – 88 meter (Figur
27).

Figur 26. Karta över bottensubstraten inom den planerade vindparken. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: SGU]

Inom de primära och sekundära alternativ för kabelkorridorer som är belägna norr om
vindparken domineras substratet inledningsvis främst av lera med inslag av sand. När
de alternativ som är belägna norr om vindparken närmar sig kusterna (Öland, Gotland
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och fastlandet) övergår substratet till att bestå av sand, grov sand, grus och stenar,
samt stenar, stenblock och berggrund närmast själva kustlinjerna.
För de sekundära alternativ för kabelkorridorer som går västerut från vindparken och
som korsar Öland består bottensubstratet inledningsvis främst av lera med inslag av
sand. Ungefär halvvägs mellan vindparken och Öland övergår substratet till att
domineras av sand, grov sand, grus och stenar med inslag av småsten, stenar,
stenblock och berggrund.
Inom det södra primära alternativet för kabelkorridor består substratet mestadels av
sand, grov sand, grus och stenar. Runt Ölands södra spets går kabelkorridoren även
igenom ett område med hårdbottenytor.

Figur 27. Karta över djupförhållanden inom den planerade vindparken. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: EMODnet]
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5.8

Vindförhållanden

I vindparken bedöms den genomsnittliga vindhastigheten uppgå till cirka 9,5 m/s, på
100 meters höjd över havet. Vindriktningen domineras av vindar från sydväst, cirka
42 procent av tiden (Muñoz Sabater, 2021; Muñoz Sabater, 2019).

5.9

Hydrografi

5.9.1

Strömförhållanden

Den övergripande långsiktiga cirkulationen i Östersjön utgörs av ett utåtriktat flöde av
färskare ytvatten, som härstammar från älvar och floder vilka mynnar i Östersjön, och
ett motriktat inflöde av saltare djupvatten från Kattegatt och Skagerrak. Jordens
rotation påverkar vattenmassornas rörelse och gör att strömmar viker av mot höger på
norra halvklotet. Detta resulterar i en storskalig långsam kustström i ytvattnet som rör
sig söderut längs den svenska Östersjökusten. Denna ströms mäktighet varierar med
avrinningen till Östersjön och därmed säsongen.
På kortare tidskalor kan strömmen variera mycket, både rumsligt och i tiden. De smala
inloppen till Östersjön via Stora och Lilla Bält samt Öresund, tillsammans med
Östersjöns begränsade storlek, innebär att strömmarna i Östersjön inte påverkas av
tidvattnet. I stället är det vinden, vattenståndsförändringar på grund av vind och
lufttryck, samt skiktningen som styr strömförhållandena på kort sikt. Över lag är
strömhastigheterna relativt låga om man jämför med områden som påverkas av
tidvatten, i genomsnitt mindre än 0,1 m/s med ett årligt maximum på cirka 0,4 m/s
(Muñoz Sabater, 2021; Muñoz Sabater, 2019). I den del av Östersjön som avses här
är strömriktningen typiskt nordlig eller sydlig drygt hälften av tiden.
5.9.2

Vattenstånd och vågor

Variationer hos vattenståndet styrs främst av vinden, lufttrycket, avrinningen från land
och in- och utflödet av vatten via de danska sunden. Påverkan från tidvatten betraktas
som obetydlig (se avsnitt 5.9.1). Normalt är att vattenståndet varierar mellan +1,5 och
-1,5 meter från medelvattenståndet. Vid extrema händelser såsom kraftiga stormar kan
dessa nivåer över- eller underskridas lokalt.
I likhet med vinden domineras vågklimatet av vågor från västliga och sydvästliga
riktningar, vilket också ger de största vågorna. Den genomsnittliga signifikanta
våghöjden är cirka 1,1 meter med ett årligt maxvärde över 6 meter (Muñoz Sabater,
2021; Muñoz Sabater, 2019).
5.9.3

Temperatur

Under sommaren värms ytvattnet i Östersjön av solinstrålning och värmeutbyte med
atmosfären, vilket ger upphov till ett temperatursprångskikt. Under hösten och vintern
kyls vattnet i ytlagret vilket leder till att temperatursprångskiktet försvagas och till slut
försvinner så att vattenmassan blir väl omblandad ner till det permanenta
saltsprångskiktet (se avsnitt 5.9.4). Temperatursprångskiktet hindrar blandningen
mellan ytvatten och djupvatten, vilket påverkar till exempel syre- och näringshalter (se
avsnitt 5.9.5). Data från SMHI:s mätboj BY38 (SMHI, 2021), som ligger några tiotal
kilometer norr om den planerade vindparken (N 57,1167, O 17,6667), visar att
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medeltemperaturen för åren 2001–2015 var 7 ˚C från ytan till 30 meter vattendjup och
5 ˚C från 30 till 50 meter. Bottenvattnets medeltemperatur, på ett djup större än 50
meter, var cirka 5 ˚C.
OX2 har under 2021 låtit genomföra CTD-mätningar av vertikala profiler av salthalt,
temperatur och syre i ett antal punkter inom vindparkens område under mars, juni,
augusti, september, november och december 2021. I mars 2021 är temperaturen
mellan 3 och 3,5 ˚C från ytan ner till mellan 40 och 60 meter. På denna nivå återfinns
ett svagt temperatursprångskikt där temperaturen ökar till mellan 4 och 5,5 ˚C. I juni
har ytvattnet värmts upp till cirka 10 ˚C med ett tydligt temperatursprångskikt kring
20 m. Nedanför detta språngskikt ligger temperaturen mellan 5 och 6 ˚C. I augusti är
yttemperaturen uppe i nästan 20 ˚C med ett starkt temperatursprångskikt mellan 20
och 30 meter. Under språngskiktet är temperaturen fortfarande runt 5 ˚C. September
liknar augusti med lite lägre yttemperaturer. I november har temperatursprångskiktet
fördjupats ända ner till det permanenta saltsprångskiktet mellan 40 och 50 meter,
troligen på grund av starka vindar under hösten. Yttemperaturen har sjunkit till knappt
11 ˚C. Slutligen i december har ytvattnet kylts ner så mycket att temperaturen är mellan
5 och 6 ˚C från ytan till botten. Sammanfattningsvis visar mätningarna på en
säsongsvariation av ytvattentemperaturen medan djupvattentemperaturerna är mer
eller mindre konstanta. Ett grundare temperatursprångskikt uppstår under sommaren
med höga temperaturer i ytan. Resten av året åtskiljs de två vattenmassorna av det
permanenta saltsprångskiktet.
5.9.4

Salthalt

Salthalten bestäms av den i stort sett kontinuerliga tillrinningen av färskvatten från land
och de mer episodiska inflödena av salt vatten från Kattegatt och Skagerrak. Data från
SMHI:s mätboj BY38 (SMHI, 2021) för åren 2001 - 2015 visar att salthalten hade ett
medelvärde om 7 PSU mellan ytan och 30 meters djup för att sedan öka till 10 PSU
mellan 30 och 80 meters djup. För djupare vatten än 80 meter var salthaltens
medelvärde 10 PSU. Detta tyder på ett saltsprångskikt mellan cirka 30 och 80 meter.
På samma sätt som temperatursprångskiktet medför saltsprångskiktet att
omblandningen mellan ytvatten och djupare vatten begränsas.
Mätningarna under 2021 visar på mycket mindre variationer i salthaltsprofilerna jämfört
med temperaturprofilerna. Det välblandade ytvattnets salthalt ligger kring 7 PSU under
samtliga månader, medan därunder ökar salthalten gradvis till mellan 8 och 10 PSU.
Samtliga månader återfinns saltsprångskiktet mellan 40 och 60 meters djup. I augusti
påverkar temperatursprångskiktet så att salthalten börjar öka något redan på
20 meters djup. Sammantaget stämmer de lokala mätningarna väl med
medelförhållandena som observerats vid BY38.
5.9.5

Syrehalt

Vid mätningar gjorda av SMHI under 2018 och 2019 har det visat sig att
syreförhållandena i Östersjön har försämrats, då både syrefattiga samt syrefria
områden har fått en större utbredning (SMHI, 2019; SMHI, 2018). Västra
Gotlandsbassängen, som den planerade vindparken Aurora är belägen intill, har länge
präglats av både syrefattiga och syrefria förhållanden. Omblandningen av
vattenpelaren, vilket för ner syre från ytvattnet till bottenvattnet, är otillräcklig för att
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ersätta syrekonsumtionen i djupvattnet. Data från SMHI:s mätboj BY38 (SMHI, 2021)
för åren 2001–2015 visar att syrgashalten i medeltal är 8 ml/l från ytan ned till 30
meters djup och 0 ml/l från 30 till 80 meters djup. Under detta djup förekommer
svavelväte.
Mätningarna under 2021 inom den planerade vindparken visar på samma situation.
Ovanför saltsprångskiktet är vattnet i stort sett mättat på syre med halter mellan 7 och
8 mg/l. Syrehalterna sjunker sedan drastiskt genom saltsprångskiktet under 40 meters
djup ner till noll eller nära noll runt 60 meters djup. I augusti kan man se ett lokalt
minimum på cirka 5 mg/l strax under 20 meter, det vill säga i temperatursprångskiktet,
med högre halter på mellan 5,5 och 7 mg/l därunder tills saltsprångskiktet nås strax
under 40 meter.
5.9.6

Siktdjup

I en undersökning som gjordes av SMHI på stationer i Västra Gotlandsbassängen
under april 2021 fastställdes att siktdjupet var 8 meter (SMHI, 2021). Tröskelvärdet för
siktdjup i Västra Gotlandshavet är 8,4 meter (Havs- och vattenmyndigheten , 2012).
Siktdjup är ett mått på genomskinlighet i sjö- och havsvatten och används främst för
att undersöka övergödning då förekomsten av plankton och/eller humusämnen kan
uppskattas. Siktdjupet i Västra Gotlandsbassängen uppnår kvalitetsnivån.
5.9.7

Havsis

Havsis kan förekomma under vintrar med lägre temperaturer, under -5 till -10 ˚C. Isens
tjocklek beror även på salthalten. SMHI:s kartor för maximal isutbredning visar inget år
med is i området de senaste 20 åren. Två år (2011 och 2018) visar på en isutbredning
utmed Gotlands södra kust, där isen klassades som nyis (SMHI, 2020).
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6

Natura 2000-området

6.1

Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna är beläget centralt i Egentliga
Östersjön, söder och öster om den planerade vindparken Aurora (Figur 28). I söder
angränsar vindparken till Natura 2000-området och i öster är det minsta avståndet från
den planerade vindparken till Natura 2000-områdets gräns cirka 6,5 kilometer.
Den södra kabelkorridoren ligger i närheten av Natura 2000-området vid den punkt där
kabelkorridoren ansluter till verksamhetsområdet.

Figur 28. Djupförhållanden inom Hoburgs bank och Midsjöbankarna, vindpark Aurora och närliggande områden. Orange
och röd färg indikerar de grundare områdena. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket och EMODnet]
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Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna utgörs av öppet hav och
omfattar en area om cirka 10 511 km2. Cirka 370 km2 ligger inom Gotlands län, cirka
20 km2 ligger inom Kalmar län och resterande del ligger inom svensk ekonomisk zon.
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna innefattar Norra
Midsjöbanken och Hoburgs bank. Södra Midsjöbanken, som ligger utanför Natura
2000-området, har en stark anknytning till de utpekade arterna i området
(Länsstyrelsen, 2021). Samtliga dessa områden utgör så kallade utsjöbankar, vilket är
en naturtyp som är ovanlig i Östersjön. Djupet inom Natura 2000-området varierar
mellan 9 och 78 meter, där de grundare områdena framför allt förekommer på och runt
utsjöbankarna (Figur 28).
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna är utpekat enligt art- och
habitatdirektivet (SCI) för Natura 2000-naturtyperna rev (1170) och sublittorala
sandbankar (1110) samt arten tumlare (Phocoena phocoena, 1351)
(östersjöpopulationen), och enligt fågeldirektivet (SPA) för fågelarterna alfågel
(Clangula hyemalis, A064) och tobisgrissla (Cepphus grylle, A202) (Länsstyrelsen,
2021), se Tabell 6, Bilaga B.1 och avsnitt 6.3 och 6.4.
Tabell 6. Utpekade Natura 2000-naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet (SCI) respektive utpekade fågelarter
enligt fågeldirektivet (SPA) för Hoburgs bank och Midsjöbankarna (Länsstyrelsen, 2021).

Naturtyper

Arter

Rev (1170)

Tumlare (1351)

Sandbankar (1110)

Tobisgrissla (A202)
Alfågel (A064)

De utpekade Natura 2000-naturtyperna förekommer huvudsakligen på eller i nära
anslutning till de inom Natura 2000-området förekommande utsjöbankarna (Figur 28).
Detta innebär att avstånden mellan den planerade vindparken Aurora och de utpekade
naturtyperna är relativt stora. Avståndet från den planerade vindparken Aurora till de
inom Natura 2000-området förekommande utsjöbankarna är betydligt större än
avstånden mellan vindparken och Natura 2000-områdets gräns. Den närmsta
utsjöbanken är Norra Midsjöbanken, vilken ligger på ett avstånd om cirka 10 kilometer
från Aurora. Avståndet till Hoburgs bank från vindpark Aurora är cirka 12 kilometer.
De inom Natura 2000-området förekommande naturtyperna rev och sublittorala
sandbankar har ofta mycket goda etablerings- och levnadsförutsättningar för många
olika djur- och växtarter. Anledningarna till detta är framför allt att vattenombytet är
stort, att ljus- och siktförhållandena är goda och att påverkan från bland annat
miljögifter och övergödning generellt sett avtar med avståndet från kusten.
På utsjöbankarna finns stora ytor med blåmusselbankar (biogena rev) och
vegetationsklädda bottnar som fyller viktiga ekologiska funktioner. Blåmusselbankarna
täcker cirka 35 600 ha av Hoburgs bank och cirka 25 400 ha av Norra Midsjöbanken.
Dessa habitat lockar till sig sjöfågel och området utgör ett särskilt viktigt
övervintringsområde för alfågel och tobisgrissla, vilka är utpekade arter för Natura
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2000-området. Övriga typiska fågelarter som förekommer på bankarna är ejder
(Somateria mollissima), sjöorre (Melanitta nigra), storlom (Gavia arctica) och smålom
(Gavia stellata).
Natura 2000-området utgör ett viktigt reproduktionsområde för östersjöpopulationen
av tumlare. Därutöver utgör utsjöbankarna födosöks- och uppväxtområden för flera
typiska fiskarter så som skrubbskädda (Platichthys flesus), piggvar (Schophthalamus
maximus), torsk (Gadus morhua), skarpsill (Sprattus sprattus) och strömming (Clupea
harengus).
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna är ett mycket stort område
och omfattar inte bara de utpekade naturtyperna vid utsjöbankarna utan även de
djupområden som ligger runt om och mellan utsjöbankarna och som utgörs av
mjukbottnar bestående av i huvudsak sand och lösa sediment. Dessa djupområden
har generellt sett en lägre biodiversitet på grund av de låga syrehalterna i bottenvattnet
samt på grund av de större djupen. Bentiska arter som dominerar i denna del av
Östersjön är framför allt östersjömusslan (Limecola balthica), olika arter av
havsborstmaskar (Pygospio elegans, Bylgides sarsi och Marenzellaria spp.) och olika
kräftdjur, till exempel arten vitmärla (Monoporeia affinis) (Gogina, et al., 2016).
På grund av djupet och dominansen av sandbottnar, är dessa områden till stora delar
fria från vegetation. Inom området uppehåller sig typiska fiskarter som storspigg
(Gasterosteus aculeatus) och torsk. Djupområdena runt om eller mellan utsjöbankarna
utgör inte någon för Natura 2000-området utpekad naturtyp och den här typen av
vanligt förekommande mjukbottnar är vanligtvis inte föremål för skydd via Natura 2000.

6.2

Bevarandeplan

6.2.1

Allmänt om bevarandeplaner

För varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan. I bevarandeplanen
beskrivs området och dess utpekade naturtyper och arter. Bevarandesyfte och
bevarandemål har formulerats med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna, för att
utpekade arter och naturtyper ska kunna finnas kvar på lång sikt. Bevarandeplanen
ska fungera som en hjälp för fortsatt bevarande av naturvärdena i Natura 2000området och som ett underlag vid eventuella tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
6.2.2

Bevarandeplan för Hoburgs bank och Midsjöbankarna

En bevarandeplan för Hoburgs Bank och Midsjöbankarna fastställdes slutgiltigt den 20
december 2021 (Länsstyrelsen Kalmar, dnr 511-1493-2021) (Länsstyrelsen Gotland,
dnr 511-2908-2021). (Länsstyrelsen Gotlands län och Kalmars län, 2021)
Bevarandeplanen har upprättats av Länsstyrelsen i Gotlands län och Länsstyrelsen i
Kalmar län.
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6.2.3

Bevarandemål

Sublittorala sandbankar (1110)
För att uppnå en gynnsam bevarandestatus för den utpekade naturtypen sublittorala
sandbankar (1110) har följande bevarandemål angetts i bevarandeplanen
(Länsstyrelsen, 2021):
•
•

•

•
•

•

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska arealen
sandbankar (1110) inte minska från 154 300 ha.
I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det finnas
en naturlig artsammansättning där populationerna av de dominerande
typiska arterna finns i livskraftiga bestånd.
Naturliga geologiska strukturer ska vara intakta och opåverkade av
trålning, sprängning, mineral-/stenutvinning, kabeldragning eller andra
fysiska ingrepp.
Sedimentationen ska vara naturlig och därmed mycket begränsad.
Vattenkvaliteten i området ska vara god och påverkan i form av
resuspension, utsläpp och läckage från övergödande näringsämnen, olja
och kemikalier ska vara försumbar.
Det ska finnas en naturlig artsammansättning av livskraftiga bestånd av
typiska arter för naturtypen som till exempel torsk, sill, blåmussla,
östersjömussla, piggvar, skrubbskädda, tobisgrissla och alfågel.
I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska livsmiljöer
eller processer, till exempel vågpåverkan eller sedimentomflyttningar, som
har betydelse för bevarandevärdena vara naturliga.

Rev (1170)
För att uppnå en gynnsam bevarandestatus för den utpekade naturtypen rev (1170)
har följande bevarandemål angetts i bevarandeplanen (Länsstyrelsen, 2021):
•
•
•
•

•

•
•

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska arealen rev
(1170) inte minska från 78 030 ha.
De biogena reven på Hoburgs bank ska ej minska i areal från 35 600 ha.
De biogena reven på Norra Midsjöbanken ska ej minska i areal från 25 400
ha.
Naturliga geologiska strukturer ska vara intakta och opåverkade av
trålning, sprängning, mineral- och stenutvinning eller andra fysiska
ingrepp.
I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det finnas
en naturlig artsammansättning av livskraftiga bestånd av typiska arter för
naturtypen som till exempel torsk, sill, blåmussla och makroalger.
Sedimentationen ska vara naturlig och därmed mycket begränsad.
Vattenkvaliteten i området ska vara god och påverkan i form av
resuspension (uppslamning), utsläpp och läckage från övergödande
näringsämnen, olja och kemikalier samt liknande föroreningar ska vara
försumbar.
Ankring ska inte skada de biogena reven i området.
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•

•

•

•

•

•

Sjöfart ska inte orsaka minskning av de biogena revens areal, inte heller
kvaliteten på blåmusslan som födoresurs för områdets typiska och
rödlistade arter.
I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det inte
förekomma fysiska ingrepp som kan förändra livsmiljöer eller processer, till
exempel vågpåverkan, ankring eller sedimentomflyttningar, som har
betydelse för bevarandevärdena.
I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det finnas
en sammansättning av fiskarter på reven som bildar en naturlig näringsväv,
med hållbara bestånd av större stationär fisk.
Naturtypen ska ha en intakt zonering av bentiska växtsamhällen med täta
och välmående bestånd av makroalger och hög artrikedom av fisk, mjukoch hårdbottenarter.
Främmande arter ska inte inverka negativt på artsammansättningen och
variationen av arter genom ändrade konkurrensförhållanden eller
smittspridning.
Revens förutsättning som reproduktions- och uppväxtområde för fisk och
blåmussla ska vara god.

Tumlare (1351)
För att uppnå en gynnsam bevarandestatus för den utpekade arten tumlare (1351) har
följande bevarandemål angetts i bevarandeplanen (Länsstyrelsen, 2021):
•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska
dödligheten av tumlare på grund av mänskliga aktiviteter vara noll.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska den
årliga detektionsfrekvensen av tumlare öka med minst 4 % med minst
80 % sannolikhet fram till dess att gynnsam bevarandestatus uppnås
och populationen anses livskraftig enligt nationella och internationella
rödlistor. När detta har uppnåtts ska detektionsfrekvensen vara
densamma eller öka i obestämd takt så länge populationens
bevarandestatus förblir gynnsam enligt art- och habitatdirektivet samt
livskraftig enligt nationella och internationella rödlistor.

•

Tumlare reproducerar sig inom Natura 2000-området Hoburgs bank
och Midsjöbankarna i den omfattning att populationen ökar.

•

Mängden och kvaliteten på tumlares bytesarter inom Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna är tillräckligt god för att
bidra till att Östersjötumlaren uppnår gynnsam bevarandestatus.

•

Bevarandemålen för förekommande habitat, inklusive naturtyperna rev
och sandbankar, inom Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna uppfylls för att minimera påverkan på tumlares
livsmiljö.
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•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska
påverkan från sjöfartsrutter vara minimal på tumlaren inom de områden
där detektionsfrekvensen av tumlare är som högst.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska inte
impulsbuller från mänskliga verksamheter som kan orsaka temporära
hörselskador (TTS) på tumlare förekomma.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska
impulsivbuller eller kontinuerligt undervattensbuller, inklusive sjöfart,
inte
orsaka
beteendepåverkan
inom
de
områden
där
detektionsfrekvensen av tumlare är högst. Inom delar av Natura 2000området där detektionsfrekvensen av tumlare är lägre ska aktiviteter
som genererar undervattensbuller som överskrider tumlarens
hörseltröskel med 40 dB minimeras.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det
finnas tydliga gränsvärden och vägledningar för kontinuerligt buller,
som till exempel sjöfart, kabelläggning och drift av havsbaserad
vindkraft, för att minimera påverkan på tumlare.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det
finnas tydliga gränsvärden och vägledningar för impulsivbuller som till
exempel seismiska undersökningar, undervattenssprängningar och
pålning, för att minimera påverkan på tumlare.

•

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska ha god
vattenkvalitet och bra siktförhållanden enligt miljökvalitetsnormerna i
havsmiljödirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/56/EG).

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska inte
miljöfarliga utsläpp förekomma.

Alfågel (A064)
För att uppnå en gynnsam bevarandestatus för den utpekade arten alfågel (A064) har
följande bevarandemål angetts i bevarandeplanen (Länsstyrelsen, 2021):
•

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska bidra till att
alfågelpopulationen når en gynnsam bevarandestatus och bevaras i
livskraftiga populationer (år 2021 uppskattades den övervintrande
populationen av alfågel i Sverige till 370 000 individer och anses på grund av
artens snabba minskning vara hotad såväl globalt som nationellt. För att hela
den nordeuropeiska och västsibiriska populationen ska anses vara livskraftig
behöver populationen öka till de nivåer som rådde före de senaste
decenniernas snabba nedgång, dvs. till flera miljoner individer).

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska antalet
övervintrande individer öka till de nivåer som rådde före de senaste
decenniernas snabba nedgång, dvs. till cirka 1 miljon individer.
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•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska alfågeln
kunna övervintra utan att drabbas av föroreningar från sjöfart eller bifångas i
passiva nätredskap.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska alfågeln inte
undanträngas från sina övervintringsområden på grund av till exempel
havsbaserad vindkraft.

•

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska ha god
vattenkvalitet och bra siktförhållanden.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska inte
miljöfarliga utsläpp eller kemikalieutsläpp förekomma.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska alfågel inte
bifångas i nätredskap.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska
musselbankar, rev och sandbankar bevaras för att säkra områdets unika
förutsättningar för alfågelpopulationen och bidra till att den uppnår en
gynnsam bevarandestatus.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska fartygstrafik
vara dirigerat på ett sådant sätt att alfågelns bevarandestatus gynnas.

Tobisgrissla (A202)
För att uppnå en gynnsam bevarandestatus för den utpekade arten tobisgrissla (A202)
har följande bevarandemål angetts i bevarandeplanen (Länsstyrelsen, 2021):
•

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska bidra till att
tobisgrisslan bevaras i livskraftiga populationer och att dess
utbredningsområde och livsmiljöer inte minskar.

•

Den övervintrande populationen i Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna ska inte understiga 3000 individer.

•

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarnas funktion som
övervintringsområde för tobisgrisslan ska inte försämras.

•

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska ha god
vattenkvalitet och bra siktförhållanden.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska inte
miljöfarliga utsläpp eller kemikalieutsläpp förekomma.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska tobisgrisslan
inte bifångas i nätredskap.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska
musselbankar, rev och sandbankar bevaras för att säkra områdets unika
förutsättningar för tobisgrisslapopulationen och bidra till att den uppnår en
gynnsam bevarandestatus.
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•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska fartygstrafik
vara dirigerat på ett sådant sätt att tobisgrisslans bevarandestatus gynnas.

6.3

Naturtyper

6.3.1

Utpekad naturtyp – Sublittorala sandbankar (1110)

Naturtypen sublittorala sandbankar (vanligtvis benämnd sandbankar) definieras som
bankar som är permanent täckta av havsvatten. De ligger vanligen på relativt grunt
vatten, med ett maximalt djup på cirka 30 meter under havsytan. Bankarna består i
huvudsak av sandiga sediment, men andra kornstorlekar, exempelvis ler, grus
inklusive skalgrus, sten och stenblock kan också förekomma. Bankarna skiljer sig
topografiskt från omgivande bottenområden (Naturvårdsverket, 2011b).
Det varierande bottensubstratet på sandbankarna erbjuder livsmiljöer för både mjukoch hårdbottenlevande arter. Bankarna kan vara fria från vegetation eller täckta av
sjögräs och/eller makroalger. De bankar som är belägna längre ut från kusten har ett
gott vattenutbyte och fungerar ofta som en refug för marina arter som trängts bort från
mer kustnära områden (Naturvårdsverket, 2011b).
Naturtypen sublittorala sandbankar täcker cirka 220 000 hektar av Hoburgs bank och
Norra Midsjöbanken. Omkring 61 procent av Hoburgs bank är klassat som naturtypen
sandbankar, vilket omfattar både de grundare och de djupare delarna (Kågesten, et
al., 2020).
På Hoburgs banks grundare sandbankar förekommer få fastsittande djur och växter.
Även abundans av djur som lever nedgrävda i sedimentet är relativt låg. På de djupare
delarna av sandbankarna förekommer högre tätheter av bland annat östersjömussla,
olika arter av kräftdjur, till exempel vitmärla, samt flera arter av havsborstmaskar,
däribland hissfjällmaskar (Bylgides sarsi) och bakborstig rovmask (Hediste
diversicolor). Här har blåmusslor en relativt låg täckningsgrad om mindre än 10 procent
(Bilaga B.1). Faunan är starkt dominerad av arter som lever nedgrävda i sedimentet
(infauna) (Naturvårdsverket, 2006; Kågesten, et al., 2020; Gogina, et al., 2016).
Norra Midsjöbanken liknar Hoburgs bank, där sandbankarna utgör habitat för goda
förekomster av östersjömusslor, grävande kräftdjur och havsborstmaskar
(Naturvårdsverket, 2006).
Fiskarterna som är typiska för naturtypen och som observerats vid sandbankarna är
bland andra skrubbskädda, piggvar, samt torsk. Mellan utsjöbankarna inom de djupa
områdena förekommer stora stim av strömming och skarpsill (Tabell 7). Det har endast
gjorts sporadiska observationer av ål (Anguilla anguilla), vilken är en typisk och
rödlistad art. Ål och torsk är några av de arter som har lyfts av OSPAR (2008), som
arter i behov av ett stärkt skydd. Sandbankarnas grunda områden är betydelsefulla
lekområden för plattfisk, till exempel leker piggvar på bankarna på ett djup ner till 20
meter (Fiskeriverket, 2006; Länsstyrelsen, 2021).
De för naturtypen typiska fågelarter som observerats vid sandbankarna är framför allt
alfågel och tobisgrissla, men även storlom, smålom, sjöorre och ejder (se Tabell 7).
De sistnämnda typiska arterna förkommer mycket sparsamt på platsen. Tobisgrissla,
storlom, smålom och sjöorre är inte listade som typiska arter i bevarandeplanens
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Bilaga 7, men de är listade som typiska arter för naturtypen enligt Naturvårdsverkets
vägledning för 1110 sandbankar (Naturvårdsverket, 2011) varför de omnämns här.
Samtliga av de typiska arterna är sjöfåglar som flyger på en låg höjd ovanför vattenytan
och födosöker i vattenkolumnen (Fox & Petersen 2019). Sjöorre bedöms ha en
genomsnittlig flyghöjd på 9,4 meter över vattenytan (Cook m.fl. 2012). Arterna
förekommer högst sporadiskt i Natura 2000-området. De typiska fågelarternas
huvudsakliga migrationsstråk ligger utanför Auroras verksamhetsområde och någon
omfattande migration förväntas därför inte förekomma genom vindparken, se vidare i
Bilaga B.3. Alfågel och tobisgrissla är för området utpekade arter och dessa beskrivs
närmare i avsnitt 6.4.2 och 6.4.3.
Tabell 7. Typiska arter för Natura 2000-naturtypen sublittorala sandbankar (1110) som observerats inom Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna samt deras status enligt den nationella rödlistan och HELCOM:s rödlista.

Typiska arter
(Vetenskapligt namn)
Vegetation
Sudare (Chorda filum)
Fisk
Tångspigg (Spinachia spinachia)
Slätvar (Scophthalmus rhombus)
Europeisk ål (Anguilla anguilla)1

Status Artdatabanken

Status
HELCOM

Livskraftig (LC)

-

Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Akut hotad (CR)

Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
Lerstubb (Pomatoschistus microps)
Abborre (Perca fluviatilis)
Tånglake (Zoarces viviparus)

Livskraftig (LC)

Livskraftig (LC)
Akut hotad
(CR)
-

Sjurygg (Cyclopterus lumpus)

Livskraftig (LC)

Piggvar (Scophthalmus maximus)

Livskraftig (LC)

Rödspätta (Pleuronectes platessa)
Skarpsill (Sprattus sprattus)
Skrubbskädda (Platichthys flesus)
Strömming (Clupea harengus)
Torsk (Gadus morhua)1
Fågel
Alfågel (Clangula hyemalis)
Tobisgrissla (Cepphus grylle)*
Storlom (Gavia arctica)*

Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Sårbar (VU)

Smålom (Gavia stellata)*

Nära hotad (NT)

Sjöorre (Melanitta nigra)*
Ejder (Somateria mollissima)

Livskraftig (LC)
Hotad (EN)

1)
*

Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)

Nära hotad (NT)
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)

Nära hotad
(NT)
Nära hotad
(NT)
Nära hotad
(NT)
Livskraftig (LC)
Sårbar (VU)
Hotad (EN)
Sårbar (VU)
Akut hotad
(CR)
Akut hotad
(CR)
Hotad (EN)
Hotad (EN)

Arter som lyfts fram av OSPAR (2008) som arter i behov av stärkt skydd.
Typiska arter enligt Naturvårdsverkets vägledning för naturtypen (Naturvårdsverket, 2011).

Bevarandestatusen för naturtypen sublittorala sandbankar i den marina
Östersjöregionen är dålig, med en i dagsläget negativ trend (Naturvårdsverket, 2020).
Statusen för sandbankarnas utbredning och areal, vilka är i princip oförändrade, är
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bedömd som gynnsam. Naturtypens kvalitet är dock bedömd som otillfredsställande
med en negativ trend och framtidsutsikterna för naturtypen är bedömda som dåliga.
De faktorer som förorsakat de negativa bedömningarna är bland andra bristfällig
vattenkvalitet på grund av övergödning, men också avsaknad av stor rovfisk orsakad
av högt fisketryck och dålig reproduktion samt en generell fortsatt försämring av
fiskarnas hälsostatus (Naturvårdsverket, 2020). Med utgångspunkt i denna bedömning
är bevarandestatusen för naturtypen sublittorala sandbankar inom Hoburgs bank och
Midsjöbankarna bedömd som ogynnsam (Länsstyrelsen, 2021).
6.3.2

Utpekad naturtyp – Rev (1170)

Naturtypen rev definieras som biogena (uppbyggda av levande organismer, till
exempel musslor) och/eller geologiska (uppbyggda av geologiskt material, till exempel
granit) bildningar av hårt substrat förekommande på hård- eller mjukbottnar. Reven är
topografiskt avskilda från övrig botten genom att de höjer sig över havsbotten i littoral
och sublittoral zon (Naturvårdsverket, 2011a).
Revmiljön karaktäriseras ofta av en zonering av bentiska samhällen av alger och
djurarter, både fastsittande och mobila, inklusive konkretioner, skorpbildningar och
korallbildningar. Musselbankar ingår i naturtypen, om dessa har en täckningsgrad
överstigande 10 procent. Rev avgränsas mot omkringliggande botten där
revbildningen övergår med mer än 50 % i mjukbottenytor och/eller där biogena
bildningar understiger 10 % av täckningsgraden. Rev avgränsas mot terrestra habitat
vid medelvattenståndet (Naturvårdsverket, 2011a).
Enligt regeringsbeslutet om bildandet av området (M2015/02273/Nm) har naturtypen
rev inom Natura 2000-området en fastställd areal på 20 000 hektar. Naturtypen rev
återfinns på samtliga utsjöbankar inom Natura 2000-området. Den största arealen rev
har noterats vid Hoburgs bank (52 500 hektar), där revytorna huvudsakligen utgörs av
undertypen biogena rev (1171). Den totala karterade arealen uppgår till ungefär 78 000
hektar (Länsstyrelsen, 2021).
Inom Natura 2000-området dominerar blåmusslor (Mytilus edulis) på ytor som utgör
hårdbottensubstrat. Blåmusslor är en typisk art för naturtypen rev. Ansamlingen av
blåmusslor bildar blåmusselbankar (biogena rev) som utgör variationsrika
mikrohabitat, vilka ger goda förutsättningar för en stor biologisk mångfald (Karlsson, et
al., 2022). Blåmusselbankar har en utbredning på cirka 35 600 hektar vid Hoburgs
bank enligt undersökningar utförda 2016-2017 (Kågesten, et al., 2020). Vid
Midsjöbankarna är motsvarande siffra cirka 25 400 hektar (Länsstyrelsen, 2021). Den
för området utpekade arten alfågel har en direkt koppling till dessa rev eftersom
musslor är artens huvudsakliga föda. Blåmusslor förekommer generellt sett
tillsammans med flera olika arter av alger, främst rödalger (Rhodophyta spp.).
Rev i grundare områden har en större mångfald av både brun- och rödalger jämfört
med vad som noterats vid de djupare reven (se Tabell 8). Dessa algsamhällen utgör
habitat för diverse arter av tånglöss (Idotea spp.), framför allt på Hoburgs bank. På
reven inom Natura 2000-området förekommer även olika nässeldjur (Hydrozoa spp.),
mossdjur
(Electridae
spp.)
samt havsborstmasken
Pygospio elegans
(Naturvårdsverket, 2006).
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Vid reven har fiskarterna rötsimpa (Myoxocephalus scorpius), strömming och torsk
observerats. Av dessa är strömming och torsk typiska för naturtypen och det finns
tecken på att områdets musseltäckta revstrukturer är viktiga för strömmingens
romläggning (Länsstyrelsen, 2021).
De för naturtypen typiska fågelarter som observerats vid reven är framför allt alfågel,
men även ejder och sjöorre (se Tabell 8). Ejder och sjöorre förekommer mycket
sparsamt inom Natura 2000-området. Samtliga av de typiska arterna är sjöfåglar som
flyger på en låg höjd ovanför vattenytan och födosöker i vattenkolumnen (Fox &
Petersen 2019). De typiska arternas huvudsakliga migrationsstråk ligger utanför
Auroras verksamhetsområde. Någon omfattande migration genom vindparken
förväntas därav inte förekomma. Detta beskrivs vidare i Bilaga B.3. Alfågel är en för
området utpekad art och beskrivs vidare i avsnitt 6.4.2.
Tabell 8. Typiska arter för Natura 2000-naturtypen rev (1170) som observerats inom Natura 2000-området Hoburgs bank
och Midsjöbankarna samt deras status enligt den nationella rödlistan och HELCOM:s rödlista. Art med asterisk (*) är
endast artbestämd till släkte.

Typisk art (Vetenskapligt namn)
Vegetation
Sudare (Chorda filum)
Grovsläke (Ceramium virgatum)
Fjäderslick (Polysiphonia fucoides)
Blåtonat rödblad (Phyllophora
pseudoceranoides)
Kräkel (Furcellaria lumbricalis)
Kilrödblad (Coccotylus truncatus)
Krulltrassel (Stictyosiphon tortilis)
Ishavstofs (Battersia arctica)
Smalskägg (Dictyosiphon foeniculaceus)*
Ryggradslösa djur
Blåmussla (Mytilus edulis)
Fisk
Sjustrålig smörbult (Gobiusculus
flavescens)
Sik (Coregonus maraena)

Status
Artdatabanken

Status
HELCOM

Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)

-

Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)

Livskraftig (LC)
-

Livskraftig (LC)

-

Livskraftig (LC)

-

-

Tejstefisk (Pholis gunnellus)
Europeisk ål (Anguilla anguilla)1

Livskraftig (LC)
Akut hotad (CR)

Abborre (Perca fluviatilis)
Tånglake (Zoarces viviparus)

Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)

Strömming (Clupea harengus)
Torsk (Gadus morhua)1
Fågel
Alfågel (Clangula hyemalis)
Ejder (Somateria mollissima)
Sjöorre (Melanitta nigra)

Livskraftig (LC)
Sårbar (VU)

Starkt hotad
(EN)
Akut hotad
(CR)
Nära hotad
(NT)
Livskraftig (LC)
Sårbar (VU)

Nära hotad (NT)
Hotad (EN)
Livskraftig (LC)

Hotad (EN)
Hotad (EN)
Hotad (EN)

1)

Arter som har lyfts fram av OSPAR (2008) som arter i behov av stärkt skydd
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Bevarandestatusen för naturtypen rev i den marina Östersjöregionen är dålig
(ogynnsam) och uppvisar i dagsläget en negativ trend. Naturtypens utbredning och
totala areal är bedömd som gynnsam. Dock är kvaliteten bedömd som
otillfredsställande med en negativ trend och med dåliga framtidsutsikter.
Den negativa trenden för naturtypens bevarandestatus beror till viss del på
övergödningsproblematiken i Östersjön, på grund av en ökad internbelastning av
fosfor. Andra faktorer som kan ge en negativ påverkan på naturtypen är effekter som
orsakas av ett förändrat klimat, såsom ökade vattentemperaturer, försurning av haven,
ökad avrinning, igenväxning, höjda havsnivåer och påverkan från främmande arter.
Därutöver uppstår en negativ påverkan även från trålning, förändrade hydrologiska
förhållanden samt från olika utsläpp och föroreningar. Åtgärder för att minska
övergödning samt införande av fiskefria zoner har föreslagits som bevarandeåtgärd för
att skydda naturtypen (Länsstyrelsen, 2021).

6.4

Utpekade arter

6.4.1

Tumlare (1351)

Tumlare är en utpekad art i Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.
Mest relevant för projektområdet är Östersjöpopulationen som främst uppehåller sig i
egentliga Östersjön (Lah, et al., 2016; Sveegaard, et al., 2015; Wiemann, et al., 2010).
Östersjöpopulationen av tumlare är klassad som akut hotad (CR) och i Sveriges
senaste rapportering till art- och habitatdirektivet bedömdes bevarandestatusen för
Östersjöpopulationen av tumlare som dålig.
För en redogörelse för den utpekade arten tumlare hänvisas till den upprättade
rapporten Tumlare i Östersjön och havsbaserad vindkraft, se Bilaga B.2.
6.4.2

Alfågel (A064)

Alfågel tillhör en grupp av sjöfåglar som dyker ner och tar musslor som påträffas på
havsbotten. Vintertid består dieten till stor del av musslor, men under andra perioder
av året konsumeras även andra typer av föda som kräftdjur och fisk. De dyker sällan
ned till större djup än 30 meter och är därför ofta koncentrerade till avgränsade
områden där den bottenlevande faunan är åtkomlig för fåglarna. Sådana
födosöksområden påträffas såväl nära kusten som längre ut till havs. För den
musselätande dykanden alfågel är de grunda utsjöbankarna i Östersjön av särskilt stor
betydelse för deras överlevnad. Under kallare vinterperioder med mycket isbildning
kan området mellan södra Gotland och Öland vara speciellt viktigt då det mestadels
behålls isfritt. Det gör att distributionen av alfågel i området under dessa perioder kan
variera. Utanför dessa grundare områden i Östersjön saknas alfåglar i stort sett.
Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken är globalt viktiga
övervintringsområden för den nordeuropeiska och västsibiriska populationen av
alfågel (Larsson, 2016; Larsson, 2018). Alfågel övervintrar även längs Gotlands
ostkust, men huvuddelen av de övervintrande alfåglarna hittas på utsjöbankarna söder
om Gotland (Skov, et al., 2011). Övervintringsområden finns också i Rigabukten
inklusive områden runt de estniska öarna Ösel och Dagö, samt längs den tyska och
den polska Östersjökusten. Slupsk bank i Polen är ett annat betydelsefullt
övervintringsområde.
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Alfåglarna är under vinterhalvåret relativt stationära inom ett begränsat område. Deras
huvudsakliga vistelseområde under vintern är uppskattningsvis drygt 1 000 km2 stort,
men med få rörelser mellan olika födosöksområden i Östersjön (Quillfeldt, et al., 2021).
Arten uppehåller sig vid dessa födosöksområden till april-maj månad då återflyttningen
till häckningsplatserna inleds. I viss utsträckning flyttar alfåglar från utsjöbankarna i
april till skärgårdsmiljöerna i Stockholm och Åland, men merparten ansamlas i maj i
östra delen av Finska viken och Rigabukten innan de fortsätter mot de arktiska
häckningsplatserna på tundraområdena i Ryssland (Quillfeldt, et al., 2021).
Antalet övervintrande alfåglar i Östersjön har minskat snabbt och populationen klassas
som starkt hotad (SLU Artdatabanken , 2020). Alfågeln är klassificerad som
”Vulnerable” på IUCNs globala rödlista och som ”Endangered” på HELCOM:s rödlista
över hotade arter. Arten har minskat kraftigt i antal på relativt kort tid och är en av få
marina arter i den svenska faunan där en betydande andel av världspopulationen för
sin långsiktiga överlevnad är beroende av havsområden inom svensk ekonomisk zon.
Vid inventeringar i Östersjön 1992/93 estimerades antalet övervintrande alfåglar till 4,3
miljoner individer, varav 1,4 miljoner i svenska vatten och 1 miljon på Hoburgs bank
och Midsjöbankarna (Skov, et al., 1994; Nilsson, 2016). Vid en Östersjöinventering
2007–2009 hade det totala vinterbeståndet av alfågel i Östersjön minskat med cirka
65 procent från åren 1992/93 till 1,5 miljoner (Skov, et al., 2011).
Orsaken till minskningen av alfågel i Östersjön är inte helt känd, men tros främst bero
på en kombination av låg ungproduktion på häckningsplatser på den arktiska tundran
och dödlighet vid oljeutsläpp, samt som bifångster i nät vid kommersiellt fiske (Larsson,
2018; SLU Artdatabanken , 2020). I de senaste sammanställningarna är den
nedåtgående trenden för alfågel inte lika tydlig. 2020 estimerades antalet alfåglar på
Hoburgs bank och Midsjöbankarna vid flyginventering till omkring 615 000 individer
(Haas, 2020).
För att undersöka förekomsten av bland annat alfågel inom verksamhetsområdet har
flyginventeringar med observatör utförts vid tre tillfällen under perioden januari-mars
2021. Därutöver har flyginventering med LiDAR utförts två gånger under perioden juniaug 2021. Vid de tre flyginventeringar som utförts under vintern 2021 (jan-mars) var
alfåglarna generellt fåtaliga (mellan 14 och 393 observationer), med något fler räknade
i februari. Samtliga inventeringar har utförts av Ottvall Consulting AB och
inventeringarna beskrivs mer ingående i Bilaga B.3.
Majoriteten av de individer som observerades vid inventeringen påträffades utanför
verksamhetsområdet. Vid inventeringen den 28 februari 2021 räknades 140 alfåglar i
verksamhetsområdet, medan övriga flygningar resulterade i fyra respektive sju
noterade alfåglar inom verksamhetsområdet. Majoriteten av de observationer som
gjordes av alfågel inom verksamhetsområdet avser enstaka fåglar, alternativt mindre
grupper av fåglar där gruppens storlek underskred sju individer. Flockar med fler än
sju individer noterades endast utanför verksamhetsområdet. Se lokalisering av
observationerna i Figur 29 - Figur 31.
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Figur 29. Positioner för observerade alfåglar vid flyginventering över verksamhetsområdet den 8 januari 2021. Notera att
kartan enbart redovisar situationen inom det inventerade området och därför inte ger information avseende individtäthet
utanför området.

Figur 30. Positioner för observerade alfåglar vid flyginventering över verksamhetsområdet den 28 februari 2021. Notera
att kartan enbart redovisar situationen inom det inventerade området och därför inte ger information av individtäthet
utanför området.
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Figur 31. Positioner för observerade alfåglar vid flyginventering över verksamhetsområdet den 23 mars år 2021. Notera
att kartan enbart redovisar situationen längs flygrutten och därför inte ger information av arttäthet utanför området.

En estimering av antalet fåglar i verksamhetsområdet har gjorts baserat på
inventeringsresultaten. Extrapolering av resultaten ger en individtäthet på 1,6
individer/km2, det innebär att det vid inventeringstillfället i februari fanns cirka 1 600
alfåglar i hela verksamhetsområdet. Vid de andra två inventeringarna i januari och
mars estimerades antalet alfåglar till färre än 100 individer inom den planerade
vindparken.
Figur 32 redovisar resultatet av inventeringar som utförts av alfågel inom
verksamhetsområdet (tre flygningar av Ottvall Consulting, jan - mars 2021) samt på de
olika utsjöbankarna (utfört 6-7 februari 2020 av Ottvall Consulting tillsammans med
Fredrik Haas - Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket, opublicerat
material). Alfågel har inventerats inom de rödmarkerade områdena. Inom de
inventerade områdena hittades högst tätheter av alfåglar på Hoburgs bank, med
flockar om upp till 3 000 individer. Flera flockar kan röra sig i området samtidigt vilket
innebär att det totala antalet fåglar är större på bankarna vid ett givet tillfälle.
Verksamhetsområdet för den planerade vindparken har lägst tätheter av alfåglar med
endast enstaka individer (flock upp till 7 individer).
Även Södra Midsjöbanken har inventerats, även om denna inte ingår i Natura 2000området. Inventeringarna visar att förekomsterna av alfågel är högre även på Södra
Midsjöbanken, varför den också kan förväntas vara av betydelse för alfåglarnas
bevarandestatus. Övriga havsområden har ej inventerats men förväntas ha förekomst
av alfågel, åtminstone i paritet med verksamhetsområdet för Aurora. En tidigare studie
från 2011 av Skov (Figur 33) styrker även låga förekomster (1 - 5 individer/km2) av
alfågel både inom den planerade vindparken och i kringliggande djupare havsområden
med djup över 30 meter och högre förekomster (60 - 70 individer/km2) på djup mellan
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1 - 30 meter (Skov, et al., 2011). Alfåglars rörelsemönster under vintertid pekar på att
de är relativt stationära i sina övervintringsområden och troligtvis inte rör sig i någon
större omfattning mellan bankarna (Quillfeldt, et al., 2021; FEBI, 2013).

Figur 32. Observerade tätheter av alfåglar vid flyginventering utförd av Ottvall Consulting inom verksamhetsområdet för
den planerade vindparken i januari - mars 2021, redovisat jämte observerade tätheter vid flyginventering av Hoburgs bank
6 februari 2020 och Midsjöbankarna 7 februari 2020 (uppgifter från flyginventeringar från Fredrik Haas, Lunds universitet i
uppdrag av Naturvårdsverket, opublicerat material). Övriga områden har ej inventerats, men alfågel antas förekomma i
omkringliggande områden i åtminstone liknande täthet som inom verksamhetsområdet, men data för dessa områden
saknas.
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Figur 33. Observerade tätheter av alfåglar från båtinventeringar (Skov, et al., 2011) gjorda i Östersjöområdet mellan 2007
- 2009. Inventeringen visade på låga tätheter av alfåglar inom den planerade vindparken i jämförelse med de högre tätheter
som observerades vid Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken.

Sammantaget visar inventeringsresultatet att det förekommer stora numerärer av
övervintrande alfåglar på Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken i jämförelse med det
fåtaliga antalet registrerade fåglar (1 - 7 individer i en flock) inom den planerade
vindparken. Förekomsten inom verksamhetsområdet kan mer beskrivas som tillfällig,
på grund av områdets karaktär med ytterst begränsade möjligheter till födosök för
alfåglarna.
Under våren 2021 utfördes migrationsstudier på land, på Gotland och Öland, för flera
fågelarter, där alfågel ingick. Denna beskrivs vidare i Bilaga B.3. För samtliga
jämförbara dagar inom den organiserade migrationsstudien räknades fler alfåglar vid
Faludden (sydöstra Gotland) än längs Ölands östra kust. Även inrapporterade
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uppgifter till Artportalen av migrerande alfåglar omfattade fler individer på östra
Gotland (lokalen Kuppen på Östergarn) än motsvarande dagar på östra Öland.
Det är inte helt känt hur alfågel flyttar norrut från övervintingsområdena på våren.
Kunskapsläget om hur migrationsrutterna sträcker sig är begränsat till ett fåtal studier
samt de landbaserade observationerna. Merparten av individerna bedöms dock flyga
öster om Gotland, längs estniska kusten, upp mot Finska viken och sedan vidare till
ryska tundran. En mindre del av populationen flyger till Ålands och Stockholms
skärgård innan de flyger vidare till Finska viken och sedan ryska tundran. Inga studier
eller landbaserade observationer tyder på att alfåglar flyger väster om Gotland och
genom den planerade vindparken under migrationen.
6.4.3

Tobisgrissla (A202)

Östersjön erbjuder viktiga häcknings- och övervintringsområden för tobisgrissla. I
egentliga Östersjön häckar idag cirka 20 000 par (Durnick, et al., 1994), hälften i
Sverige och hälften i Finland. Den svenska populationen av tobisgrissla bedöms uppgå
till cirka 11 000 par, varav 10 000 par i Östersjön (Wirdheim, 2020).
Östersjöpopulationen av tobisgrissla anses emellertid vara skild från de populationer
som häckar längs den svenska västkusten och i Nordatlanten, varvid tobisgrisslorna i
Östersjön utgör en egen art (Cepphus grylle grylle).
De grunda utsjöbankarna i centrala Östersjön är viktiga platser under vintern för
östersjöpopulationen av tobisgrissla där de påträffas på grundområden med 10 - 30
meters djup (Durnick, et al., 1994). Tobisgrisslor fångar och äter i huvudsak
bottenlevande fisk, varav tånglake (Zoarces viviparus) är ett viktigt byte i Östersjön
(Durnick, et al., 1994). Tånglake lever i salt och bräckt vatten ned till 40 meters djup.
Merparten av de tobisgrisslor som häckar i Östersjön tillbringar också hela året i
Östersjön. Enligt Durinck m.fl. (1994) stannar en påfallande del av de äldre fåglarna i
närheten av häckningsplatserna även under vintern. De tobisgrisslor som observeras
under migration till övervintringsområden i den södra delen av Östersjön kan i
huvudsak förväntas vara yngre fåglar, men detta är såvitt känt inte fastställt.
Utbredning och tätheter av övervintrande tobisgrissla i Östersjön inventerades senast
i större skala under åren 1988–1993 i delar av Östersjön (Durnick, et al., 1994).
Eftersom tobisgrissla är svårupptäckt vid flyginventering baseras underlaget delvis på
den båtinventering som gjorts mellan 1988–1993 eftersom det är den senaste och
mest omfattande som gjorts i området. De viktigaste övervintringsplatserna för
tobisgrissla i Östersjön redovisas i Figur 34, där nästan hälften av alla tobisgrisslor
övervintrar i området mellan Rønne bank (söder om Bornholm) och Slupsk bank i
Polen. Av inventeringen framgår det också tydligt att arten har en preferens för
grundare områden och att en mycket stor del av populationen (90 procent) övervintrar
i områden med ett djup på mellan 0 - 30 meter. Högst tätheter av tobisgrissla
observerades i områden med ett djup på 20 - 30 meter. I områden med mer än 30
meters djup noterades ytterst få tobisgrisslor (<10 procent), vilket förtydligas i
stapeldiagrammet i Figur 34 nedan.
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Området kring Aurora bedöms vid denna tidpunkt (år 1988–1993) inte ha någon hög
täthet av tobisgrissla (<0,01 individ/km2).
Sedan inventeringarna gjordes bedöms antalet häckande tobisgrisslor i Sverige ha
minskat med 20 procent och arten klassas som “Nära hotad” i den nationella rödlistan
(SLU Artdatabanken , 2020). Det minskade artantalet gör att den utbredning och täthet
som redovisas i Figur 34 bör kunna betraktas som artens maximala
utbredningsområde och täthet vintertid i Östersjön.

Figur 34. Utbredning och täthet av tobisgrissla vintertid i Östersjön åren 1988–1993 (Durnick, et al., 1994). Inventeringarna
visade högst tätheter av Tobisgrissla (cirka 90 %) på grundare områden med djup på mellan 0 - 30 meter. Störst förekomst
observerades på mellan 20 - 30 meter. På över 30 meters djup var det låga förekomster av Tobisgrissla, vilket ses i
stapeldiagrammet i figuren. Den ungefärliga lokaliseringen av den planerade vindparken är utritat i blått.

Orsakerna till minskningen av det totala antalet tobisgrisslor är inte helt klarlagda.
Minskningen i Sverige sedan 1990-talet kopplas framför allt till en minskning av
östersjöpopulationen där betydande hot utgörs av minkpredation under häckning och
oljeutsläpp vid övervintringsområdena (SLU Artdatabanken , 2020). Även dödlighet
som bifångst vid nätfiske kan vara ett hot mot tobisgrisslor i Östersjön (Larsson, 2018).
För att undersöka förekomsten av bland annat tobisgrissla inom den planerade
vindparken har flyginventeringar med observatör utförts vid tre tillfällen under vintern i
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januari - mars 2021 samt två gånger under sommaren i juni-aug 2021 av Ottvall
Consulting AB. Dessa beskrivs mer ingående i Bilaga B.3. Tobisgrissla har inte
observerats vid någon av flyginventeringarna över verksamhetsområdet under 2021.
En kompletterande inventering från båt utfördes i december 2021, bland annat inom
den planerade vindparken. Inga observationer av arten gjordes i de djupare
havsområdena (inklusive inom verksamhetsområdet). Arten påträffades endast med
enstaka individer i den yttre skärgården utanför Västervik samt på de grundare
områdena nordost om Ölands norra udde. Tobisgrisslor förekommer i normalfallet inte
på de djup som finns inom den planerade vindparken, detta eftersom de mestadels
påträffas i närheten av sina grundare födosöksområden på 10 - 30 meters djup.
Därutöver är tobisgrisslor inventeringsmässigt svårupptäckta under flyginventering,
dels på grund av deras storlek och färg och dels på grund av att de flyger på låg höjd
samt ligger på havsytan och vilar. Detta kan vara en förklaring till varför ingen
registrering alls har gjorts för arten vid inventeringarna. Tidigare båtinventeringar i
Östersjön styrker att majoriteten av tobisgrisslor hittas inom områden där vattendjupet
är mellan 10 - 30 meter (Durnick, et al., 1994).
Tobisgrisslornas migration är relativt stationär då de både häckar och övervintrar i
Östersjön, med rörelsemönster från Bottenviken, Bottenhavet samt Ålands och
Stockholms skärgård till övervintringen på de grunda utsjöbankarna i centrala
Östersjön. Under våren 2021 utfördes landbaserade migrationsstudier på land, på
Gotland och Öland, för flera fågelarter, där tobisgrissla ingick.
Vid de landbaserade migrationsstudierna observerades totalt sju tobisgrisslor på
sydöstra Öland under tolv dagar fram till och med 19 oktober 2021. Vid Faludden
observerades 14 tobisgrisslor under 15 dagar fram till och med 24 oktober 2021. De
spontant inrapporterade observationerna till Artportalen av migrerande tobisgrisslor
antyder att antalet individer är tämligen likartade längs Ölands och Gotlands kuster.
Detta mönster kan möjligen förklaras av att tobisgrisslorna startar migrationen i
Bottenviken, Bottenhavet samt Ålands och Stockholms skärgård och passerar väster
om den planerade vindparken. Ytterligare kan tobisgrissla även antas migrera öster
om Gotland, baserat på de landbaserade migrationsstudierna. Någon omfattande
migration förväntas inte förekomma genom projektområdet.
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7

Förutsättningar och metodik för
bedömningar av konsekvenser

I föreliggande kapitel beskrivs vilka förutsättningar som konsekvensbedömningarna
utgår från, samt vilken metodik som använts för bedömningarna.

7.1

Allmänt om Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden vilka innehåller arter och/eller
naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Syftet
med utpekandet av ett område som ett Natura 2000-område är att uppnå eller bibehålla
en gynnsam bevarandestatus för de arter och/eller naturtyper som är skyddade genom
utpekandet av området.
För varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan. I bevarandeplanen
beskrivs området och dess utpekade naturtyper och arter. Bevarandesyfte och
bevarandemål, vilka redovisas i bevarandeplanen, har formulerats med utgångspunkt
i de lokala förutsättningarna, för att utpekade arter och naturtyper ska kunna finnas
kvar på lång sikt. Bevarandemålen beskriver naturtyper och arter vid gynnsam
bevarandestatus och är kvalitetsmål som ska vara lätta att följa upp. Bevarandeplanen
ska fungera som en hjälp för fortsatt bevarande av de utpekade naturvärdena i Natura
2000-området och som ett underlag vid eventuella tillståndsprövningar enligt
miljöbalken som berör eller som kan beröra Natura 2000-området.
7.1.1

Gynnsam bevarandestatus

För Natura 2000-områden är begreppet ”gynnsam bevarandestatus” centralt och EU:s
medlemsstater är skyldiga att säkerställa att gynnsam bevarandestatus bibehålls,
alternativt återställs i de fall där sådan status inte uppnås. Begreppen bevarandestatus
och gynnsam bevarandestatus är definierade både för livsmiljöer och för arter i 16 §
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera.
Gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer
Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som påverkar en
livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga
utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt. En
livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när:
1. … dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker
inom detta område är stabila eller ökande,
2. … den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den
ska kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en
överskådlig framtid, och
3. … bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.
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Gynnsam bevarandestatus för arter
Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den
berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och
mängden hos dess populationer. En arts bevarandestatus anses gynnsam när:
1. … uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt
kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,
2. … artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller
sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och
3. … det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö
för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt.
Enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken får Natura 2000-tillstånd endast meddelas om
verksamheten, ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade
verksamheter eller åtgärder, inte kan skada livsmiljöerna som området avser att
skydda och inte medför att de arter som området avser att skydda utsätts för en
störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av arterna i området.

7.2

Underlag och metoder för beskrivning av rådande förhållanden

Bevarandeplanen för Hoburgs bank och Midsjöbankarna fastställdes slutgiltigt den 20
december 2021 (Länsstyrelsen Kalmar, dnr 511-1493-2021) (Länsstyrelsen Gotland,
dnr 511-2908-2021).
För att kunna bedöma om den sökta verksamheten kan orsaka en skada på en
naturtyp eller en störning på en art, och om den därmed påverkar möjligheten att
bibehålla eller återställa gynnsam bevarandestatus, är ingångsvärdet den kunskap
som finns om nuvarande bevarandestatus.
Nuvarande bevarandestatus för utpekade naturtyper och arter för Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna finns angivet i bevarandeplanen och detta
har använts som utgångspunkt för beskrivningen av rådande förhållanden (se kapitel
6 samt Bilaga B.1 – B.3).
Beskrivningen av rådande förhållande har även utgått från information och resultat
som erhållits från ett antal olika projektspecifika undersökningar, mätningar,
inventeringar, utredningar, modelleringar och beräkningar, vilka har omfattat bland
annat tumlare, sediment, ljud, fåglar och fisk, se Tabell 9.
Därutöver har även befintliga data från olika inventeringar och karteringar,
vetenskaplig litteratur, forskningsresultat, miljörapporter, tekniska rapporter samt
kunskap och information från olika myndigheter beaktats.
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Tabell 9. De utredningar, inventeringar och modelleringar och undersökningar som genomförts specifikt för vindpark
Aurora och som utgjort underlag för miljökonsekvensbeskrivningen.

Utredning/underlag

Modellering av
sedimentspridning
Sedimentspridningsrapport
Vindpark Aurora

Utförd

Metod

Författare

Juli 2021

Modellering

NIRAS, 2021

NIRAS, AFRY,
2022

Januari 2022

2022

Flyginventering,
båtinventering,
befintliga data

AFRY och
Ottvall
Consulting AB,
2022

Januari-mars,
sommar samt
december
2021

Flyginventering
med observatör,
båtinventering

Ottvall
Consulting AB,
2021

Modellering av
undervattensljud

2021-2022

Modellering

NIRAS, 2021

Syrehalt, salinitet och
temperatur

2020-2021

CTD-mätningar

AquaBiota,
2021

Inventering av tumlare

Augusti 2020pågående

Akustiska
tumlardetektorer,
F-pods

AquaBiota,
2021

Fågelrapport Vindpark
Aurora

Fågelinventeringar

Tumlare i Östersjön och
havsbaserad vindkraft

2021-2022

Naturtyper i Natura 2000området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna

2021-2022

Inventering av fisk och
marina däggdjur

Augusti 2020
samt mars,
juni,
september
2021

AquaBiota och
NIRAS, 2022

Litteraturstudie,
befintliga data

AquaBiota,
2022

eDNAinventering,
provfiske,
befintliga data

AquaBiota,
2022

Det samlade kunskapsunderlaget vilket, som nämnts ovan, utgörs av vetenskapliga
studier, litteratur, inventeringar och karteringar, beräkningar, undersökningar,
modelleringar med mera, bedöms vara av sådan omfattning att tillförlitliga, robusta och
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vetenskapligt underbyggda beskrivningar av rådande förhållanden, samt bedömningar
av den planerade verksamhetens effekter och konsekvenser, kan göras.
Resultat från inventeringar och modelleringar som gjorts med avseende på till exempel
sjöfågel, tumlare, naturtyper och fisk stämmer väl överens med resultat från tidigare
inventeringar och det underlag som inhämtats och analyserats från myndigheter,
vetenskaplig litteratur och forskning.
I respektive underlagsrapport beskrivs närmare vilka metoder, modelleringar,
undersökningar med mera som ligger till grund för beskrivningar av rådande
förhållanden och konsekvensbedömningar, se vidare Bilaga B.1 - B.3.

7.3

Metodik för konsekvensbedömningar

Ett systematiskt arbetssätt har använts för att identifiera och bedöma den planerade
verksamhetens potentiella påverkan, effekter och konsekvenser för de utpekade
arternas och naturtypernas bevarandestatus och för att beskriva skyddsåtgärder för
att undvika, minimera eller minska påverkan.
Då konsekvenserna till följd av den planerade verksamheten bedöms specifikt för
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna används som utgångspunkt
de kriterier som anges för när gynnsam bevarandestatus ska anses råda (avsnitt 7.1.1)
Dessa kriterier kan skilja sig åt mellan olika naturtyper och arter. Ur bevarandemålen i
bevarandeplanen kan det utläsas vad som behövs för att livsmiljöerna och arterna i
området ska kunna bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus på
biogeografisk nivå, exempelvis hur stora populationerna och arealerna behöver vara,
vilka strukturer och funktioner som är nödvändiga och vilka typiska arter och arters
livsmiljöer som ska beaktas vid prövningen.
I konsekvensbedömningen ingår en beskrivning av hur den planerade verksamheten
kan påverka Natura 2000-områdets möjlighet att bidra till upprätthållandet (eller
uppnåendet) av den gynnsamma bevarandestatusen för de aktuella arterna och
naturtyperna.
I arbetet med konsekvensbedömningen vägs värdet och känsligheten hos berörda
intressen samman med påverkan och effekten för att slutligen ge en konsekvens.
Konsekvensbedömningen sker i tre steg: påverkan, effekt och konsekvens. För
respektive värde utgår konsekvensbedömningen från bevarandeplanens
beskrivningar och bedömningar.
I miljökonsekvensbeskrivningen används benämningarna känslighet, påverkan, effekt
och konsekvens.
•

Känslighet – mottagarens, det vill säga naturtypen eller artens känslighet för
aktuell påverkan. I konsekvensbedömningen får känsligheten således
betydelse för den sammantagna storleken hos konsekvensen, vilket beskrivs
vidare nedan.

•

Påverkan – är den förändring av fysiska förhållanden som projektets
genomförande medför. Det kan handla om exempelvis ljud, utsläpp av
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föroreningar, förlust av värdefulla naturmiljöer, ökat antal transporter i området
och så vidare. Påverkan kan vara lokal, regional eller nationell samt vara
permanent eller temporär.
•

Effekt – beskriver den betydelse som påverkan (förändringen) bedöms få för
förekommande värden i omgivningen, det vill säga påverkans storlek och
omfattning. Direkta effekter uppkommer som en omedelbar följd av till exempel
fysiskt intrång, ljud eller påverkan på vatten. Indirekta effekter uppkommer
sekundärt till följd av en åtgärd.
Vilken/vilka effekter som uppstår till följd av en påverkan måste relateras till
områdets specifika förutsättningar, det vill säga vilka värden som förekommer
och utsätts för påverkan, och deras känslighet. I ett område med få värden kan
således effekterna förväntas bli av mindre skala, medan effekterna på en plats
med höga värden eller värden med hög känslighet förväntas bli större.
Värderingen av effekten görs med hänsyn till relevanta bestämmelser,
exempelvis miljöbalkens hushållningsbestämmelser, vedertagna rikt- eller
gränsvärden och gällande miljökvalitetsnormer.

•

Konsekvens – är en värdering av vad miljöeffekterna medför för de intressen
som berörs, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk mångfald.
Vid värderingen av konsekvenserna utgår bedömningen ifrån hur många som
är berörda, miljövärdets betydelse samt hur stor förändringen bedöms bli. Vid
värderingen av miljökonsekvenser görs bedömningen mot ett
jämförelsealternativ, ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet beskriver den
förväntade framtida utvecklingen om de ansökta åtgärderna inte genomförs.

Inledningsvis görs en avgränsning av påverkan; vilken typ av påverkan kan den
planerade verksamheten medföra och vilket slags påverkan är särskilt viktig med
avseende på de naturtyper och de arter som pekats ut för Natura 2000-området. För
att göra den samlade bedömningen av effekter och konsekvenser görs en bedömning
av arten eller naturtypens (mottagarens) känslighet. Därefter bedöms graden av
påverkan (och effekt) på naturtypen och arten som antas uppstå till följd av
verksamheten. Bedömningen av miljökonsekvenserna för respektive naturtyp/art görs
genom en sammanvägning av mottagarens känslighet och omfattningen av påverkan
(och effekten).
Utifrån detta bedöms slutligen vilka konsekvenser, om några, som verksamheten kan
medföra och om/hur dessa påverkar de bevarandemål som finns för Natura 2000området och därmed möjligheten att uppnå eller bibehålla gynnsam bevarandestatus.
I avsnitt 7.3 beskrivs respektive steg i konsekvensbedömningen mer utförligt.
7.3.1

Bedömning av mottagarens känslighet

Bedömningen av mottagarens känslighet utgår från nuvarande vetenskaplig kunskap
samt information från bland annat fältundersökningar och expertbedömningar.
En mottagares känslighet bedöms utifrån:
85

Miljökonsekvensbeskrivning – Vindpark Aurora

•

Mottagarens status (exempelvis populationstrender, förekomst och det
aktuella områdets betydelse för mottagaren).

•

Mottagarens känslighet och anpassningsbarhet för den påverkansfaktor som
avses (till exempel sedimentation eller undervattensljud).

•

Mottagarens känslighet under olika perioder av året (till exempel kan
mottagaren vara mer känslig under parningssäsong eller migrationsperiod).

Mottagarens känslighet utvärderas för relevanta påverkansfaktorer under den
planerade verksamhetens olika faser, det vill säga anläggnings-, drifts- och
avvecklingsfas, enligt en tregradig skala: liten, måttlig eller hög.
7.3.2

Beskrivning av påverkansfaktorer

Den planerade verksamhetens påverkansfaktorer har identifierats i form av när, var
och hur verksamheten kan ge upphov till en påverkan på de arter och naturmiljöer som
avses skyddas inom Natura 2000-området. I kapitel 8 beskrivs vilka påverkansfaktorer
som påverkar respektive mottagare samt under vilken fas (anläggning, drift,
avveckling) påverkan uppstår.
7.3.3

Effekt - Påverkans storlek och omfattning

Effekten är en bedömning av påverkans betydelse, storlek och omfattning (Tabell 10)
och bedöms utifrån; geografisk utbredning, varaktighet i tid och storlek (magnitud).
Effekten utvärderas för relevanta påverkansfaktorer under den planerade
verksamhetens olika faser enligt följande skala: ingen/obetydlig, liten, måttlig eller stor.
Påverkan anges som positiv eller negativ.
Tabell 10. Beskrivning av nivåer av effektens omfattning för mottagaren (naturtypen eller arten).

Effekt (påverkans
storlek och
omfattning)

Beskrivning

Ingen/obetydlig

Påverkan ger inte upphov till några effekter, eller ger
endast upphov till små effekter som har begränsad
utbredning, som är mindre komplexa och som är
kortvariga.

Liten

Påverkan ger upphov till effekter med viss utbredning
och komplexitet samt med en viss varaktighet.

Måttlig

Påverkan ger upphov till effekter av antingen en relativt
stor omfattning eller som är långvariga (exempelvis
sådana effekter som är bestående under hela
vindparkens livslängd).

Stor

Påverkan ger upphov till effekter av stor omfattning
eller sådana effekter som är långvariga och som
förekommer ofta.
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7.3.4

Bedömning av konsekvens

För bedömningen av den planerade verksamhetens konsekvenser på de
förekommande arterna och naturtyperna vägs värdet för mottagarens känslighet
samman med värdet av påverkans storlek och omfattning (effekt), vilket resulterar i en
sammanfattande bedömning av konsekvensen. Konsekvensens betydelse bedöms
enligt skalan; ingen/försumbar, mycket liten, liten, måttlig, stor eller mycket stor och
konsekvenserna kan vara antingen positiva eller negativa, se Tabell 11.
Det bör noteras att bedömningsskalorna inte utgör någon exakt mall för bedömning. I
varje enskilt fall måste det göras en närmare bedömning av de specifika
omständigheterna och vilken typ av påverkan som bedöms. För att göra en värderande
bedömning så objektiv som möjligt är det viktigt att för varje naturtyp och art redovisa
på vilka grunder påverkan motiverats/värderats.
Tabell 11. Beskrivning av nivåer för konsekvensens betydelse för mottagaren (naturtypen eller arten).

Konsekvensens
betydelse

Beskrivning

Ingen/försumbar

Ingen eller försumbar konsekvens för mottagaren. Ingen/ringa
störning på ytor och/eller funktioner/populationer.

Mycket liten

Ringa konsekvens för mottagaren. Mycket små ytor och/eller
funktioner och/eller mycket liten del av populationen störs. Utan
påverkan som är oåterkallelig.

Liten

Liten konsekvens för mottagaren. Små ytor och/eller funktioner
och/eller liten del av populationen störs, utan påverkan som är
oåterkallelig.

Måttlig

Måttlig konsekvens för mottagaren. Yta, strukturer och/eller
funktioner och/eller del av population skadas. Kan orsaka lokala
irreversibla effekter, exempelvis förlust av bevarandevärden.
Konsekvenser som kan kräva skyddsåtgärder.

Stor

Stor konsekvens för mottagaren. En stor yta, stor del av
strukturer och/eller funktioner och/eller stor del av population
skadas påtagligt, med möjlighet att orsaka betydande
oåterkallelig påverkan. Konsekvenserna klassificeras som
allvarliga, vilket innebär att förändringar i verksamheten eller
tillämpningen av skyddsåtgärder bör övervägas för att minimera
påverkan.

Mycket stor

Mycket stor konsekvens för mottagaren. Effekterna
klassificeras som mycket allvarliga, vilket innebär att
förändringar i verksamheten eller tillämpning av skyddsåtgärder
bör genomföras för att minska påverkan.
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I Tabell 12 redovisas den samlade skalan för känslighet och värde samt effekt och
vilken konsekvens som sammantaget bedöms uppstå för respektive aspekt.
Tabell 12. Utvärderingsmatris avseende konsekvensernas nivåer.

Effekt (påverkans storlek och omfattning)
Konsekvensens
betydelse

Mottagarens
känslighet
och
värde

7.3.5

Stor
negativ

Måttlig
negativ

Liten
negativ

Obetydlig

Liten
positiv

Måttlig
positiv

Stor
positiv

Liten

Måttlig

Liten

Mycket
liten

Försumbar

Mycket
liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

Försumbar

Liten

Måttlig

Stor

Hög

Mycket
stor

Stor

Måttlig

Försumbar

Måttlig

Stor

Mycket
stor

Konsekvensens påverkan på bevarandestatusen

Konsekvenserna relateras slutligen till den planerade verksamhetens påverkan på de
berörda arternas och naturtypernas bevarandestatus och bevarandemål.
Bedömningen fokuserar särskilt på om konsekvenserna försvårar bibehållande eller
uppnående av gynnsam bevarandestatus för arterna och naturtyperna.
Exempel på bedömningar, som gjorts utifrån nuvarande bevarandestatus och som
sker i detta steg är om verksamheten påverkar:
•

Möjligheten att nå de bevarandemål som är kopplade till Natura 2000-området.

•

De ingående naturtypernas utbredning eller tillstånd.

•

De fysiska strukturer eller funktioner som är nödvändiga för att upprätthålla en
gynnsam bevarandestatus.

•

Bevarandestatusen hos naturtypernas typiska arter.

•

Artens populationsutveckling på lång sikt.

•

Artens utbredningsområde inom en överskådlig framtid.

•

Artens livsmiljö i förhållande till populationsutvecklingen.

7.4

Förutsättningar för konsekvensbedömningar

I detta avsnitt beskrivs de förutsättningar som ligger till grund för bedömningarna av
konsekvenserna för utpekade naturtyper och arter i Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna.
7.4.1

Bedömningar utifrån ett worst case

Konsekvensbedömningarna har gjorts utifrån en så kallad worst case-ansats och ska
täcka in den påverkan som den planerade vindparken maximalt kan resultera i.
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Worst case-ansatsen gör att den slutliga miljöpåverkan från den planerade vindparken
kan vara mindre omfattande men aldrig mer omfattande än vad som beskrivs i denna
Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning och de tillhörande underlagsutredningarna.
Ansatsen gör det möjligt att bedöma vilka skyddsåtgärder och hänsynstaganden som
behövs till skydd för miljön.
OX2 har tagit fram två representativa exempel på hur den planerade vindparken kan
komma att utformas. Dessa utgår från vindkraftverk med en effekt om 15 MW (utgår
från 370 vindkraftverk) respektive 25 MW (utgår från 220 vindkraftverk). Med ökad
effekt per verk ökar i regel också rotordiametern. Detta medför en ökad totalhöjd och
att det krävs ett större avstånd mellan vindkraftverken. Vindkraftverkens effekt är inte
styrande men används för att få en realistisk storlek på framtida vindkraftverk.
En utmaning med den använda metoden är att båda exempelutformningarna leder till
olika effekter för olika påverkansfaktorer. I realiteten kan utformningen och därmed
påverkan från en framtida vindpark hamna mellan dessa exempel. Det kan också
betyda att viss påverkan sammantaget kan bli större än i exempelutformningarna, till
exempel kan turbinstorleken möjliggöra ett antal vindkraftverk som ligger mitt i
intervallet för antalen i exempelutformningarna, men att valda fundament i detta
alternativ kan medföra att den sedimentspridning som uppstår kan bli högre än i någon
av exempelutformningarna. Därav beskriver två exempelutformningar inte
nödvändigtvis ett worst case.
För att inte underskatta påverkan och samtidigt utforma relevanta villkor för
verksamheten har maximal påverkan därför bedömts genom en kombination av ovan
nämnda utformningar. Genom att applicera 25 MW vindkraftverk med tillhörande
fundament på utformningen som antas för 15 MW, det vill säga att 370 vindkraftverk
med en 340 meters rotor anläggs inom vindparken. Detta utgör därmed worst case.
I praktiken är dock inte detta ett realistiskt scenario då det skulle vara såväl ekonomiskt
olönsamt som ineffektivt att anlägga den planerade vindparken på ett sådant sätt, men
det innebär samtidigt att den bedömda miljöpåverkan baseras på mycket konservativa
antaganden.
I Tabell 13 anges vilket worst case som bedömningar utgår från när det gäller påverkan
på utpekade naturtyper och arter.

Tabell 13. Antaganden för worst case som använts i modelleringar/beräkningar för respektive påverkansfaktor kopplad till
naturtyper/arter.
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Påverkansfaktor

Worst case

Sedimentsuspension

Installation av 96 monopilefundament med 14,3
meter i diameter inom det område som ligger
närmast Natura 2000-områdets gräns under en
nio månaders installationsperiod.
Samtliga monopilefundament installeras i
modelleringen genom borrning.
Monopilefundament borras ner till sitt maximala
förankringsdjup och utsläpp av sediment sker 2
meter ovanför havsbotten.
Vid nedläggning av interna och externa kablar
utgår bedömningarna från att kablarna förläggs
via spolning.

Sedimentation

Samma som för ”Sedimentsuspension”.

Miljögifter och näringsämnen

Samma som för ”Sedimentsuspension”.
Antagandet är att alla föroreningar som kan
lösa sig i vatten också gör det.

Undervattensljud

Worst case scenario för tumlare:
Installation av fackverksfundament (med
pinpiles), 4,5 meter i diameter, genom pålning, i
mars månad när ljudutbredningen är som
störst. Användning av ljuddämpande åtgärder
motsvarande dubbel bubbelgardin och mjuk
uppstart utgör förutsättningar för modelleringen.
Worst case scenario för fisk:
Installation av monopilefundament med 14,3
meter i diameter genom pålning, i mars månad
när ljudutbredningen är som störst. Användning
av dubbel bubbelgardin, hydro sound damper
och mjuk uppstart utgör förutsättningar för
modelleringen.

Elektromagnetiska fält

Internkabelnät (dynamiska kablar, 1 200 A):
1 370 µT och 1 125 µT runt kabelns yttermantel
för enkelarmerad respektive dubbelarmerad
kabel. Under 0,4 µT på avstånd om 7,6
respektive 7,2 meter från kabelns centrum för
enkelarmerad respektive dubbelarmerad kabel.
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Övriga kablar, både växelström och likström är
begravda eller täckta och avger under 40 µT vid
havsbotten.

Främmande arter

För främmande arter går det inte att definiera
ett worst case. Anledningen till detta är att ett
worst case skulle bygga på många olika
antaganden och därmed bli väldigt spekulativt.

Undanträngning

370 vindkraftverk med minsta möjliga avstånd
mellan verken, 1 150 meter.

Barriäreffekter

370 vindkraftverk med minsta möjliga avstånd
mellan verken, 1 150 meter.

Kollisioner

370 vindkraftverk med en rotor på 340 meter.

Utsläpp till vatten

För utsläpp till vatten går det inte att definiera
ett worst case. Anledningen till detta är att ett
worst case skulle bygga på många olika
antaganden och därmed bli väldigt spekulativt.

Hydrografiska förändringar

370 vindkraftverk med monopilefundament med
en bottendiameter om 14,3 meter.

Klimat

Vindparken anläggs inte och kommer ej bidra
till uppnående av klimatmålen.

7.4.2

Konsekvensbedömda naturtyper och arter

För Natura 2000-området görs en konsekvensbedömning enligt ovan beskriven metod,
av hur ett antal identifierade påverkansfaktorer (se kapitel 8) påverkar de utpekade
naturtyperna med dess typiska arter samt de utpekade arterna utifrån en worst case
ansats. De konsekvenser som uppstår som ett resultat av den planerade
verksamheten analyseras i syfte att avgöra huruvida de påverkar förutsättningarna för
att bibehålla eller uppnå gynnsam bevarandestatus och de bevarandemål som finns
för Natura 2000-området.
7.4.3

Kumulativa effekter

Kumulativa effekter bedöms där risk föreligger för att påverkan från vindpark Aurora
sammanfaller med, eller kan adderas till, påverkan från andra projekt och
verksamheter. Vid bedömning av kumulativa effekter har projekt eller andra aktiviteter
som har en potential att leda till påverkan under anläggnings-, drifts- eller
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avvecklingsfasen för verksamheten inkluderats. Befintliga och planerade
verksamheter har tagits i beaktande för den kumulativa bedömningen. Projekt som
planeras och som befinner sig i utredningsstadiet är sällan tillräckligt väldefinierade för
att det ska gå att göra en kumulativ bedömning med hög grad av säkerhet och
tillförlitlighet. Dessa projekt kommer därför endast, i den mån det är möjligt, att ingå i
den kumulativa bedömningen och baseras utifrån vad som är känt om de planerade
projekten vid tidpunkten för detta dokuments upprättande.
7.4.4

Ekosystemansats

Miljöbedömningarna har utgått från en ekosystemansats, vilket är ett arbetssätt där det
är av central betydelse att se till hela ekosystemet vid bedömningen av den planerade
verksamhetens påverkan på miljön.
Inom det närliggande Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna finns
det flera olika typer av livsmiljöer med viktiga interaktioner mellan olika arter, där inte
minst födopreferenser är av grundläggande betydelse. Grunda havsområden där
solens strålar når ner till botten och ger förutsättningar för bottenvegetation är generellt
sett mer artrika, då de ger bättre förutsättningar för arter på olika nivåer i havets
ekosystem.
De grunda havsområdena är ofta mer skyddade för vågor och vind, vattnet värms upp
fortare än i de djupare havsområdena och vegetationen erbjuder både mat och skydd.
De förekommande utsjöbankarna inom Natura 2000-området är till exempel viktiga lekoch uppväxtområden för många fiskarter. Undersökningar av Natura 2000-området
visar på att fisk återfinns i större utsträckning i de grundare områdena jämfört med de
djupare delarna mot vindpark Aurora. Fågellivet finns också främst i dessa delar då de
grunda områdena fungerar som rast- och övervintringsområden för framför allt
andfåglar. Där det finns rikligt med fisk och musslor finns också förutsättningar för ett
rikt fågelliv. Fisk i och runt de grundare områdena kan även locka till sig tumlare.
Tumlare har en hög konsumtion av fisk, vilket beror på artens höga energiomsättning
som gör att de kontinuerligt behöver inta föda. Detta är några exempel som visar att
de olika artgrupperna och livsmiljöerna som finns i Natura 2000-området samspelar
med varandra.
7.4.5

Osäkerheter i bedömningen

Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen bygger på information från myndigheter,
vetenskaplig litteratur, miljörapporter och tekniska rapporter, undersökningar,
modelleringar av påverkan på naturtyper samt beräkningar och modelleringar för
sediment- och ljudutbredning. Beräkningar och modelleringar bygger på
uppskattningar utifrån ett worst case. Den bedömda miljöpåverkan bygger på
konservativa antaganden och miljöpåverkan underskattas därmed inte. Miljöpåverkan
kommer att vara av mindre omfattning än den antagna men inte mer omfattande än
vad som beskrivits.
I respektive underlagsutredning, se Bilagorna B.1 - B.3, redovisas mer specifik
information kring antaganden i underlag och bedömningar.
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8

Påverkansfaktorer

I detta kapitel beskrivs de miljöeffekter som den planerade vindparken kan ge upphov
till med avseende på Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Här
beskrivs även vilka påverkansfaktorer och förutsättningar som ligger till grund för den
utförda konsekvensbedömningen. I kapitel 9 redovisas hur de miljöeffekter som den
planerade vindparken kan ge upphov till påverkar Natura 2000-området.

8.1

Bedömda påverkansfaktorer

De påverkansfaktorer för Natura 2000-området som beaktas i miljöbedömningen för
den planerade vindparkens olika faser (anläggningsfas, driftsfas och avvecklingsfas)
redovisas i Tabell 14. Urvalet av bedömda påverkansfaktorer baseras dels på Natura
2000-områdets bevarandeplan, där ett antal olika påverkansfaktorer som är direkt eller
indirekt relaterade till havsbaserade vindparker tas upp, och dels på de yttranden som
har inkommit vid genomförda samråd.
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Tabell 14. De påverkansfaktorer för Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna som beaktats i
miljöbedömningen för den planerade vindparkens olika faser. Påverkansfaktorer som ingår i bedömningarna indikeras med
X för respektive fas.

Påverkansfaktor

Anläggningsfas

Driftsfas

Avvecklingsfas

Sedimentsuspension

X

X

Sedimentation

X

X

Miljögifter och
näringsämnen

X

X

Undervattensljud

X

Elektromagnetiska fält

X

X

X

Ljus
Skuggor
Reveffekter
Främmande arter

X
X

Indirekt påverkan av marint
skräp

X

X

X

Kollisionsrisk

X

X

X

Undanträngning,
barriäreffekt

X

X

X

Utsläpp till vatten

X

X

X

Fysisk påverkan på
havsbotten

X

X

X

Hydrografiska förändringar

X

Klimat

X

94

Miljökonsekvensbeskrivning – Vindpark Aurora

8.1.1

Sedimentsuspension

Under framför allt anläggningsfasen, men även i ringa omfattning under
avvecklingsfasen, kommer den planerade verksamheten att ge upphov till en viss
uppslamning av konsoliderat bottensubstrat (vid borrning och/eller pålning genom fast
material) samt resuspension av bottensediment (genom störning av de lösa
bottensedimenten). Resuspension innebär att små partiklar av organiskt och
oorganiskt material som tidigare sedimenterat på havsbotten rörs upp i
vattenkolumnen och hamnar i suspension. Halten suspenderat material, det vill säga
mängden material som förekommer suspenderat i vattenkolumnen, är ett mått på
grumligheten och mäts i mg/l. Under driftsfasen förväntas endast mycket begränsad
resuspension av sediment uppstå, exempelvis vid eventuella åtgärder på de
bottenförlagda kablarna.
Under anläggningsfasen ger installationen av fundament, erosionsskydd och
bottenförlagda kablar (internt kabelnät och anslutningskablar) upphov till
sedimentsuspension.
Mängden suspenderat material i vattenkolumnen, grumligheten, kan påverka till
exempel fiskar genom beteendeförändringar och försämrad sikt. Även bottenfauna
såsom filtrerande djur kan påverkas genom att höga halter av suspenderat material
och/eller långa exponeringstider kan täppa igen filtrationsmekanismen. Hur känsliga
fiskar och bottenlevande organismer är, och i vilken utsträckning de påverkas av
suspenderat sediment, varierar mellan olika arter.
8.1.2

Sedimentation

Sedimentationen mäter tjockleken på det lager av uppslammat material och
resuspenderat sediment som till slut lägger sig på botten och överlagrar bottenytan.
Sedimentation är en naturligt förekommande process, men mänskliga aktiviteter både
på land och till havs kan ge upphov till förändringar av sedimentationen, med avseende
på mängd material som sedimenterar, samt sedimentens sammansättning och
utbredning.
Sediment som slammats upp eller resuspenderat under anläggnings- och (i ringa
omfattning) under avvecklingsfasen för den planerade vindparken, kommer med tiden
att sedimentera på havsbotten. Sedimentationen kan framför allt påverka olika
bottenlevande organismer negativt, där de helt eller delvis kan komma att täckas över
av sediment. Påverkan på de bottenlevande organismerna varierar beroende på bland
annat sedimentationens omfattning och organismernas känslighet. Sedimentationen
kan även påverka förhållanden på havsbotten, exempelvis om hårdbottnar överlagras
av sediment (vid omfattande sedimentation) och därmed förlorar sina karakteristiska
egenskaper.
8.1.3

Miljögifter och näringsämnen

Under anläggningsfasen kan miljögifter och näringsämnen som förekommer bundna i
bottensedimenten frigöras och spridas vid borrning och/eller pålning (se även avsnitt
8.1.1 och 8.1.2). De bottnar där bottensubstraten utgörs av lera och silt, inom det
område som omfattas av den planerade vindparken, utgör så kallade
ackumulationsbottnar, vilka är de delar av havsbotten där det material som
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sedimenterar förblir liggande. Ackumulationsbottnarna utgör därmed ”slutstationen” för
det sedimenterade materialet.
De flesta miljögifter (organiska samt oorganiska) och näringsämnen ligger bundna till
sedimentpartiklar och organiskt material och kan därmed ansamlas på
ackumulationsbottnarna. Så länge ingen störning av bottnarna förekommer ligger
sedimentpartiklarna, och därmed även eventuella bundna miljögifter och
näringsämnen, kvar på ackumulationsbottnarna. Eftersom sedimentation sker mer
eller mindre kontinuerligt på ackumulationsbottnarna kan sedimenterade miljögifter
och näringsämnen därmed överlagras efterhand.
Utsläpp av olika miljögifter och näringsämnen har skett under mycket lång tid och i
varierande omfattning från exempelvis industrier, hamnar, tätorter och jordbruk.
Samtliga ytliga sediment i utsjön kring Sveriges kust innehåller miljögifter och
näringsämnen, men halterna varierar beroende på område. Högre halter av miljögifter
är vanligare närmare kusten än längre ut till havs.
Miljögifter och näringsämnen i bottensedimenten kan potentiellt spridas i
vattenkolumnen eller med sedimenten, och därmed eventuellt påverka marina
organismer i samband med anläggnings- och (i ringa omfattning) avvecklingsfasen.
Miljögifter och näringsämnen ackumuleras i tunna skikt. En eventuell spridning följer
spridningen av sedimentpartiklar och därmed är spridningens utbredning begränsad
till det område där den fysiska störningen av botten sker.
I vattenkolumnen sker normalt sett en naturlig omblandning av vatten på grund av
bland annat strömmar. Beroende på om det förekommer ett starkt eller svagt
språngskikt kan omblandningen ibland vara begränsad till att endast ske i en
avgränsad del av vattenkolumnen. Den naturliga omblandningen medför att det sker
en snabb utspädning av eventuella miljögifter och näringsämnen i vattenkolumnen.
8.1.4

Undervattensljud

Undervattensljud avser antropogent (mänskligt) genererat ljud som kan uppstå vid den
planerade verksamheten under anläggningsfasen, driftsfasen och avvecklingsfasen.
Det är framför allt under anläggningsfasen, vid geofysiska undersökningar av
havsbotten samt vid anläggandet av vindparkens fundament, som ljudalstrande
moment som alstrar impulsivt undervattensljud kan förväntas förekomma.
Undervattensljud, framför allt impulsiva ljud, kan påverka marina däggdjur och fisk
genom att orsaka olika beteendeförändringar, eller genom att orsaka tillfällig eller
permanent hörselnedsättning. Olika beteendeförändringar hos marina däggdjur och
fisk kan även uppstå på grund av naturliga orsaker, till exempel vid en rovdjursattack.
Påverkan från undervattensljud är beroende av vilken frekvens ljudet har, samt av hur
högt och långvarigt ljudet är. Med beteendeförändringar avses framför allt ett
undvikandebeteende som kan variera från en liten förändring, till exempel en kortvarig
störning i födosökandet, till ett regelrätt flyktbeteende.
Utöver de ljud som förekommer vid olika arbetsmoment under anläggningsfasen
uppstår även ljud från de fartyg som används för att utföra de olika arbetsmomenten
samt för att transportera anläggningsdelar till vindparken. Under driftsfasen är det
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framför allt ljud från de fartyg som används för att utföra underhåll och service i
vindparken samt ljud från själva vindkraftverken som kan uppstå.
Ljudet från själva vindkraftverken härrör från aerodynamiskt ljud (från de roterande
rotorbladen) och från ett mekaniskt ljud. Överföring av ljud från luft till vatten är
begränsad då merparten av ljudet reflekteras på vattenytan (Richardson, et al., 1995).
Vibrationer från ett vindkraftverk, främst skapade i den eventuella växellådan, kan
föras via tornet ner i fundamentet varifrån det kan spridas som ett lågfrekvent ljud
(Tougaard & Mikaelsen, 2018).
8.1.5

Elektromagnetiska fält

Inom den planerade vindparken Aurora kommer ett internt kabelnät att anläggas. Det
interna kabelnätet kommer att bestå av statiska kablar, alternativt en kombination av
statiska och dynamiska kablar (se kapitel 4 samt Bilaga C till Ansökan). Från
vindparken läggs även anslutningskablar till land. Kring elkablar bildas elektriska och
magnetiska fält, samlat benämnt elektromagnetiska fält. Både växelströms- och
likströmskablar generar elektromagnetiska fält. Växelström genererar ett växlande
magnetfält medan likström genererar ett statiskt magnetfält.
Kring sjökablar är det elektriska fältet avskärmat av kablarnas isolering samt, för kablar
som ligger i havsbotten, överlagrande bottensubstrat. Det magnetiska fältet mäts i
mikrotesla (µT) och styrkan hos fältet i en given punkt beror på flera faktorer som
exempelvis den momentana variationen i strömbelastningen och hur djupt kabeln är
nedgrävd i botten. Även spänningsnivå och fasernas placering i förhållande till
varandra påverkar styrkan. Styrkan hos fältet avtar snabbt med avståndet från kabeln.
Flertalet fiskarter har förmågan att känna av magnetiska fält (Öhman, 2007) och det
jordmagnetiska fältet används för navigering (Putman, et al., 2013; Putman, et al.,
2014; Naisbett-Jones, et al., 2017). Detta visar sig fysiologiskt genom att fisk kan ha
magnetiskt material i kroppen (Hanson, et al., 1984; Hanson & Westerberg, 1987;
Walker, 1984).
8.1.6

Ljus

Ljus från de ljuskällor som utgör den planerade vindparkens har identifierats som en
möjlig påverkansfaktor och har därmed beaktats vid framtagandet av
miljökonsekvensbeskrivningen. Omfattningen och storleken av den påverkan som
orsakas av ljus bedöms dock som obetydlig för Natura 2000-området, för områdets
utpekade naturtyper och arter samt för områdets typiska arter. Påverkansfaktorn ljus
kommer därmed inte att beskrivas vidare i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.
8.1.7

Skuggor

Vid drift kommer vindkraftverken (och övriga anläggningsdelar) att ge upphov
till olika typer av skuggeffekter. En relativt stationär skugga förekommer runt varje torn
och ändrar karaktär efter solens läge i förhållande till tornet, likt ett solur. Därtill kan
vindkraftverkens rotorblad orsaka roterande skuggor och reflexer när verken är i drift.
Detta uppkommer genom att rotorbladen antingen bryter eller reflekterar solstrålar eller
artificiell belysning.
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Solens läge på himlen, tidpunkt på dygnet, årstid, väder, siktförhållanden, topografi
och vågrörelser i vattnet har betydelse för i vilken utsträckning skuggor uppfattas som
störande för omgivningen. Det begränsade siktdjupet innebär att skuggorna inte kan
tränga ner till djupare vatten.
Skuggor från vindkraftverken (samt från övriga anläggningsdelar) har identifierats som
en möjlig påverkansfaktor och har därmed beaktats vid framtagandet av
miljökonsekvensbeskrivningen. Omfattningen och storleken av den påverkan som
orsakas av skuggor bedöms dock som obetydlig för Natura 2000-området, för
områdets utpekade naturtyper och arter samt för områdets typiska arter.
Påverkansfaktorn skuggor kommer därmed inte att beskrivas vidare i föreliggande
miljökonsekvensbeskrivning.
8.1.8

Reveffekter

Anläggandet av den planerade vindparken medför en introduktion av nya, hårda
undervattensstrukturer i form av fundament, erosionsskydd och eventuella
förankringslinor inom vindparken. Dessa undervattensstrukturer kan fylla en funktion
som liknar de naturliga hårdbottnarnas och därmed skapa förutsättningar för etablering
av så kallade artificiella rev.
Vindkraftverkens fundament bildar vertikala strukturer genom hela vattenkolumnen,
från havsbotten till havsytan, vilket innebär att ljusberoende arter kan etablera sig på
de övre delarna av fundamenten medan djuplevande organismer kan etablera sig på
de nedre delarna eller på de eventuella erosionsskydden. Artificiella rev attraherar fisk
och kräftdjur samt skapar substrat åt fastsittande ryggradslösa djur och vegetation.
Artificiella rev används ofta för att öka mängden fisk inom ett avgränsat havsområde
(Bohnsack & Sutherland, 1985) och inom flera etablerade vindparker har tydliga
reveffekter observerats. Flera arter, däribland torsk, kan röra sig över stora områden
och även förflytta sig mellan den planerade vindparken och det angränsande Natura
2000-området.
Omfattningen och storleken av den påverkan som orsakas av reveffekter bedöms dock
som obetydlig för Natura 2000-området, för områdets utpekade naturtyper och arter
samt för områdets typiska arter. Påverkansfaktorn reveffekt kommer därmed inte att
beskrivas vidare i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.
8.1.9

Främmande arter

I samband med etableringen av vindparken tillförs hårdbottenytor i form av fundament,
erosionsskydd och eventuella förankringslinor till ett område som till stora delar utgörs
av mjukbottnar. Dessa kan potentiellt utgöra habitat för främmande arter, vilka inte
förekommer naturligt inom området. Inom Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna förekommer stora områden med hårdbottnar naturligt och även inom
verksamhetsområdet för den planerade vindparken förekommer hårdbottnar.
Förutsättningar för eventuella främmande arter att etablera sig i området finns därmed
redan på de befintliga hårdbottenytorna inom Natura 2000-området och inom den
planerade vindparken.
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Under anläggnings-, drifts- och avvecklingsfasen förekommer fartyg, vilka använder
sig av barlastvatten, inom området. För internationella fartyg kan barlastvattnet
medföra en risk för att främmande arter introduceras och sprids. Eftersom de flesta
komponenter under anläggningsfasen kommer att fraktas från en slutmonteringshamn
i Östersjön direkt till projektområdet kan en eventuell risk för introduktion och spridning
av främmande arter i samband med dessa transporter undvikas.
En del komponenter kan dock komma att fraktas från internationella tillverkare direkt
till projektområdet. Dessa fartyg och samtliga övriga fartyg som genomför
internationella resor omfattas av barlastkonventionen, vilken inrättats med syftet att
förhindra introduktion och spridning av främmande organismer. Konventionen har
införts
i
svensk
lagstiftning
genom
barlastvattenlag
(2009:1165),
barlastvattenförordning (SFS 2017:74) och Transportstyrelsens föreskrifter om
hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment (TSFS 2017:73).
8.1.10

Indirekt påverkan av marint skräp

Förlorade/tappade fiskeredskap riskerar att fastna i olika anläggningsdelar,
exempelvis fundament och förankringslinor. Förlorade/tappade redskap kallas
vanligtvis för spökfiskande redskap eller spökgarn och är en typ av marint skräp. Marint
skräp som fastnar i olika anläggningsdelar skulle kunna innebära en risk för marina
arter, i synnerhet större arter, som riskerar att fångas i spökgarnen.
Spökfiskande redskap kan fortsätta fiska under lång tid, detta då nedbrytningen av
redskapen, som ofta är av plast, i regel går väldigt långsamt (Karlsson, et al., 2022).
Under driftsfasen kan marint skräp utgöra en risk för indirekt påverkan på marint liv.
8.1.11

Undanträngning

Fåglar kan påverkas av en vindpark genom undanträngning, barriäreffekter och
kollisioner.
Undanträngning uppkommer till följd av störningar från omgivningen via exempelvis
vindkraftverk i drift (på grund av den fysiska närvaron av vindkraftverken med
tillhörande ljud och belysning) eller fartyg. Störningar i exempelvis fåglars
födosöksområden kan resultera i undanträngning genom att fåglarna måste söka efter
mat på annan plats, vilket kan medföra en ökad konkurrens.
8.1.12

Barriäreffekter

Barriäreffekter innebär att en störning uppkommer i fåglars flygstråk, vilket får till följd
att fåglarna kan behöva använda sig av alternativa stråk. Användandet av alternativa
stråk kan leda till en ökad energiförbrukning, vilket framför allt kan påverka fåglar som
måste passera ett område med en vindpark dagligen, exempelvis för färd mellan
födosöksområden och övernattningsplatser (Masden, et al., 2009).
8.1.13

Kollisioner

Med kollisionsrisk avses risken för att fåglar kolliderar med och skadas av
vindkraftverkens rotorblad. Marina dykänder flyger normalt sett lågt över vattenytan
under dagtid, vilket innebär att de flyger under rotorbladen, vilket medför en låg risk för
kollisioner (Fox & Petersen, 2019).
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8.1.14

Utsläpp till vatten

Utsläpp till vatten av miljö- och hälsofarliga ämnen (framför allt oljor och drivmedel)
under anläggningsfasen, driftsfasen eller avvecklingsfasen kan uppstå som ett resultat
av läckage, olyckor eller haverier och kan komma från fartyg och/eller vindparkens
olika komponenter. Skulle ett utsläpp ske inom verksamhetsområdet styr rådande
vind- och strömförhållanden vart utsläppet tar vägen. På grund av det stora avståndet
mellan vindparken och de inom Natura 2000-området förekommande utpekade
naturtyperna är risken för att ett eventuellt utsläpp inom vindparken skulle nå de
känsligaste miljöerna mycket liten.
Hur stor skada ett utsläpp/läckage kan orsaka beror till stor del på utsläppets
omfattning och egenskaperna hos det ämne som släppts ut. Tyngre och mer
svårlösliga komponenter utgör det allvarligaste hotet eftersom dessa ofta hamnar på
bottnarna till slut. Östersjön är särskilt känsligt för utsläpp på grund av en begränsad
vattenomsättning, en låg vattentemperatur, förekomsten av många grunda områden
samt ett känsligt ekosystem. Den låga salthalten gör att organismer i Östersjön redan
är under stor fysiologisk stress och att de därför är sämre rustade för att klara av de
ytterligare stressfaktorer som ett utsläpp kan innebära.
Ett eventuellt utsläpp riskerar att medföra toxiska effekter på förekommande djur och
växter och kan även påverka reproduktionsförmåga, tillväxt, stresstålighet samt orsaka
cancer. Utsläpp av olja drabbar även sjöfåglar då det kan påverka deras förmåga att
hålla värmen, flyta och flyga. Ett täckande lager av olja på vattenytan kan orsaka
minskad syrekoncentration i vattnet samt hindra solinstrålning från att nå ner i
vattenmassan, vilket påverkar bottenvegetationen negativt.
För att förebygga risken för olyckor och begränsa påverkan vid en eventuell olycka
kommer en miljö- och räddningsplan att upprättas i samråd med Kustbevakningen. I
planen kommer bland annat framkomligheten vid eventuella olyckor eller utsläpp, samt
möjligheten till sanering av oljeutsläpp eller utsläpp av andra kemiska produkter som
kan innebära påverkan på omgivningen att beskrivas. Det kommer under projektets
samtliga faser att finnas en hög beredskap för och ett eventuellt utsläpp eller läckage
förväntas upptäckas och hanteras omedelbart. Ett snabbt omhändertagande av ett
utsläpp till vatten minskar avsevärt risken för att utsläppet hinner sprida sig till
utsjöbankarna i Natura 2000-området.
Sammanfattningsvis bedöms risker för Natura 2000-området kopplade till utsläpp till
vatten vara mycket små till följd av det förebyggande arbete som kommer att vidtas
under projektets samtliga faser. Påverkansfaktorn utsläpp till vatten kommer därför inte
att beskrivas vidare i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.
8.1.15

Fysisk påverkan på havsbotten

Fysisk påverkan på havsbotten uppstår som ett resultat av de konstruktioner som
anläggs och/eller de installationsmetoder som används och kan innebära en tillfällig
eller mer eller mindre varaktig störning av havsbotten. Den fysiska påverkan på
havsbotten uppkommer framför allt under anläggningsfasen, men även i viss mån
under drifts- och avvecklingsfasen.
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Den planerade vindparken kommer att permanent ta bottenyta i anspråk där
fundament och eventuella förankringsanordningar anläggs. Hur stor yta som tas i
anspråk beror främst på vilken typ av fundament som kommer att användas, antalet
vindkraftverk samt i vilken omfattning som erosionsskydd behöver anläggas. Ingen yta
inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna kommer att tas i
anspråk av den planerade vindparken, detta då vindparken och anslutningskablarna i
sin helhet anläggs utanför Natura 2000-områdets gränser.
Den planerade vindparken medför ingen fysisk påverkan på havsbotten inom Natura
2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, vilket innebär att ingen påverkan
uppstår på områdets utpekade naturtyper och arter, eller på områdets typiska arter.
Påverkansfaktorn fysisk påverkan på havsbotten kommer därmed inte att beskrivas
vidare i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.
8.1.16

Hydrografiska förändringar

Hydrografiska förändringar i form av förändrade substrat- och strömförhållanden kan,
beroende av förändringarnas omfattning, potentiellt påverka den omgivande miljön.
Förändrade substrat- och strömförhållanden kan framför allt uppstå under driftsfasen
och då endast i omedelbar anslutning till de enskilda fundamenten inom vindparken.
Omstrukturering av botten kan ge en förändrad hydrodynamik som i sin tur kan leda
till en förändring av bottensubstrat på platsen (Hammar, et al., 2009). Studier i
Danmark visar på att de hydrografiska förändringarna till följd av en vindpark i drift är
minimala och mycket lokala på grund av de stora avstånden mellan verken (Dong
Energy, et al., 2006).
8.1.17

Klimat

En ökad mängd koldioxid i atmosfären och en ökad temperatur till följd av de stigande
halterna av koldioxid och andra växthusgaser påverkar klimatet. Utbyggnaden av
vindkraft möjliggör för minskade utsläpp av växthusgaser och har därför potentiellt en
stor klimatnytta. Det uppskattas att vindkraftsutbyggnaden kan minska klimatutsläppen
år 2030 med motsvarande 50 procent av Sveriges nuvarande utsläpp (Nätverket
vindkraftens klimatnytta, 2019). Reducering av mängden klimatutsläpp är en viktig
komponent i arbetet mot ett fossilfritt samhälle.
Klimatförändringar innebär bland annat förändrade nederbördsmängder och höjda
vattentemperaturer. Varmare hav skapar förutsättningar för mer omfattande
algblomningar, kan påverka artsammansättningar inom olika områden och bidrar till
en ökad försurning av havet, där det sistnämnda kan påverka exempelvis arter som
har kalkskelett. Vindparken Aurora bidrar inte till ökade utsläpp eller negativ påverkan
på klimatet.

8.2

Modelleringar

För att utreda påverkan från den planerade verksamheten har modelleringar av
sedimentsuspension och sedimentation samt undervattensljud tagits fram för
anläggningsfasen.
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8.2.1

Sedimentsuspension och sedimentation

OX2 har låtit NIRAS genomföra en numerisk modellering av sedimentspridning
(NIRAS, 2021a) för att bedöma den sedimentsuspension och sedimentation som kan
tänkas uppstå under anläggningsarbetena.
Simuleringarna har gjorts med modellverktyget MIKE 21 Flow Model FM och
modulerna HD (Hydrodynamic Module) samt PT (Particle Tracking Module). HDmodulen
beräknar
vattnets
rörelser
medan
PT-modulen
simulerar
sedimentpartiklarnas spridning. Beteckningen FM står för Flexible Mesh, vilket innebär
att de numeriska beräkningarna görs i ett oregelbundet beräkningsnät vars upplösning
kan variera. I den aktuella modellen sträcker sig beräkningsnätet från Nordsjön, där
upplösningen är cirka 20 kilometer, ända upp till Bottenviken. I området för vindparken
är upplösningen cirka 50 - 100 meter. Den hydrodynamiska modellen drivs av
vattenståndsförändringarna i Nordsjön, vind och lufttryck, samt tillrinning från de
dominerande avrinningsområdena runt Östersjön, Skagerrak och Kattegatt. Data från
år 2008 har använts då mätningar visade att detta år var representativt för
förhållandena i området för vindparken.
MIKE 21 är en så kallad två-dimensionell strömmodell, vilket innebär att strömfältet
saknar vertikal variation. Däremot beräknas partikelspridningen i tre dimensioner då
denna inte är beroende av beräkningsnätets upplösning. Strömmodellen har verifierats
mot vattenståndsmätningar i Ystad, Kalmar och Visby. För att approximera den effekt
den vertikala skiktningen i Östersjön har på den vertikala partikelspridningen så har
partiklarnas vertikala dispersionskoefficient satts till noll i modellen.
Sedimentmodelleringen har utgått från det worst case som presenterats i avsnitt 7.4.1,
vilket utgörs av monopilefundament med en diameter om 14,3 diameter som förankras
ned till ett maximalt djup om 60 meter. I worst case antas att alla fundament anläggs
genom borrning, vilket är ett mycket konservativt antagande. Detta då är högst
osannolikt att alla fundament inom vindparken anläggs genom borrning.
Sedimentmodelleringen omfattar såväl sedimentsuspension som sedimentation.
Simuleringar med sedimentmodellen utfördes inom den del av verksamhetsområdet
som ligger närmast Natura 2000 området och under en installationsperiod om nio
månader innefattande 96 fundament, sex transformator- eller omriktarstationer,
internkabelnät samt anslutningskabel för den sydvästra delen av vindparken. Totalt
uppskattas cirka 1,16 miljoner kubikmeter sediment suspenderas upp under
installationsperioden.
Endast kornstorlekar med en diameter mindre än cirka 0,25 millimeter ingår i
modelleringarna, vilket baseras på tillgängligt underlag avseende förekommande
bottensubstrat inom området (SGU, 2020) och det faktum att grövre kornstorlekar
snabbt faller till botten. Kablar antas anläggas genom nerspolning i sedimentet, vilket
är den installationsteknik som ger upphov till mest omfattande uppslamning. I modellen
släpps sedimenten från samtliga anläggningsarbeten ut 2 meter ovanför botten, vilket
är en rimlig approximation utifrån de installationstekniker som kommer att användas.
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8.2.2

Resultat

För att sammanställa omfattningen av den simulerade sedimentsuspensionen från
anläggningsarbeten har varaktigheten för olika nivåer beräknats. Anläggningsarbeten
för alla fundament sker inte samtidigt utan succesivt. Det betyder att de presenterade
resultaten inte visar en ögonblicksbild, utan en bild över hur många timmar under en
installationsperiod som halten av suspenderat sediment överskrider ett visst värde, i
detta fall 100 mg/l respektive 1 000 mg/l. Dessa värden baseras på att studier har visat
att halter på upp till 100 mg/l i upp till 2 veckor generellt har en liten påverkan på fiskar
(Karlsson , et al., 2020). Om exponeringen sker under en kortare tid, från timmar upp
till dagar, kan flera fiskarter till och med klara halter uppemot 1 000 mg/l.
Vid anläggning av varje enskilt fundament uppstår sedimentsuspension endast i nära
anslutning till den plats där anläggningsarbeten för tillfället pågår, medan övriga delar
av verksamhetsområdet är fritt från suspenderat sediment. Sedimentsuspensionens
varaktighet har beräknats för ett en meter tjockt lager ovan botten, ett ytlager
motsvarande de översta 10 metrarna samt som medelvärde över hela vattendjupet.
Nedan presenteras endast kartor för bottenlagret då halterna av suspenderat sediment
och varaktigheten är som störst där, vilket beror på att utsläppen av suspenderat
material antas ske två meter över botten.
I Figur 35 visas varaktigheten för halterna av suspenderat sediment om 100 respektive
1 000 mg/l i ett en meter tjockt lager ovanför botten vid den sydvästra delen av
vindparken, vilken angränsar till Natura 2000-området. Det är tydligt att varaktigheten
för halten av suspenderat sediment över 1 000 mg/l inne i Natura 2000-området är låg,
under 24 timmar, och omfattar ett mycket begränsat område. Plymer med dessa halter
når endast något hundratal meter in i Natura 2000-området.
För 100 mg/l blir varaktigheten längre, det vill säga att plymer med denna halt av
suspenderat sediment når oftare över gränsen till Natura 2000-området. Vid en
installationsperiod om nio månader i verksamhetsområdet närmast Natura 2000områdets gräns bedöms halten av suspenderat sediment 100 mg/l överskridas vid
utkanten av Natura 2000-området under drygt en veckas tid. Som mest sprider sig de
suspenderade sedimenten ett par kilometer in i Natura 2000-området.
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Figur 35. Varaktighet för halterna av suspenderat sediment om 100 respektive 1 000 mg/l nära botten från installation av
96 fundament och tillhörande infrastruktur i den sydvästra delen av vindparken vid gränsen till Natura 2000-området.

Figur 36 visar den ackumulerade sedimentationen i området, som uppstår på grund av
anläggningarbetena, i millimeter sedimenterat material, baserat på en densitet hos det
sedimenterade materialet om 1 850 kg/m3. Allt uppslammat material kommer förr eller
senare att sedimentera, och då fås den distribution som Figur 36 visar. En
sedimentation på mellan 1 och 5 millimeter uppstår inom ett mycket litet område, men
inte längre in i Natura 2000-området än cirka en kilometer från gränsen.
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Figur 36. Ackumulerad sedimentation i millimeter från installation av 96 fundament och tillhörande infrastruktur i den
sydvästra delen av vindparken vid gränsen till Natura 2000-området.

Resultaten från simuleringen av sedimentspridningen från installationen av enskilda
fundament (Figur 37 och Figur 38) visar att fundamentet i sydväst ger en omfattning
på sedimentsuspension och sedimentation som stämmer väl överens med resultaten
när samtliga 96 fundament i den sydvästra delen av vindparken inkluderades. Därmed
är det rimligt att anta att simuleringen av ett enskilt fundament i nordost ger en god bild
av sedimentsuspension och sedimentation i det området. Som framgår av Figur 38
sker ingen sedimentsuspension i Natura 2000-området på grund av installation av ett
fundament i det nordöstra hörnet av vindparken, då avståndet till Natura 2000-området
gräns är drygt 6 kilometer. Det sker inte heller någon sedimentation i Natura 2000området (Figur 38).
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Figur 37. Varaktighet för halterna av suspenderat sediment om 100 respektive 1 000 mg/l nära botten från installation av
enskilda fundament i den sydvästra (övre paneler) respektive nordöstra (nedre paneler) delen av vindparken vid gränserna
till Natura 2000-området.

Figur 38. Ackumulerad sedimentation i millimeter från installation av enskilda fundament i den sydvästra (vänstra panelen)
respektive nordöstra (högra panelen) delen av vindparken vid gränserna till Natura 2000-området.

Slutligen så är både sedimentsuspensionen och sedimentationen på grund av
nerspolningen av anslutningskabel begränsad till själva kabelkorridoren, och ingen
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påverkan på Natura 2000-området kan ses (Figur 39). Denna kabelkorridor bedöms
vara representativ för de övriga kabelkorridorer då denna korridor ligger närmast
Natura 2000-området. Anläggning av kablar inom de övriga korridorerna kommer inte
medföra mer sedimentsuspension.

Figur 39. Varaktighet av suspenderat sediment som uppkommer vid nedspolning av exportkabel inom kabelkorridoren söder
om Öland i halterna 100 mg/l (vänster) och 1 000 mg/l (höger). Sedimentet släpps ut 2 meter ovan havsbotten vid stark
skiktning mellan vattenmassorna och halterna redovisas vid den nedersta metern av vattenkolumnen.

8.2.3

Undervattensljud

Anläggning
Modellering av undervattensljud som uppstår vid anläggningsarbeten har utförts för
fyra olika positioner inom den planerade vindparken (NIRAS, 2022). Dessa positioner
representerar ett worst case, där ljudutbredningen och dess konsekvenser förväntas
bli som störst. Simuleringen har gjorts i en 3D akustisk modell i dBSea 2.3.2.
Modelleringen har utgått från kunskap om platsspecifika förhållanden avseende
exempelvis batymetrin och havsbottens sedimentkomposition, saliniteten och
temperaturgradienten i vattenkolumnen, samt en vedertagen källmodell. Hänsyn har
tagits till säsongvariationen, vilken har betydelse för ljudutbredningen. Med hjälp av
avancerade spridningsalgoritmer för undervattensljud beräknades ljudemissionen från
varje scenario i 180 riktningar (2° upplösning).
Worst case scenario för tumlare utgjordes av installation av fackverksfundament (med
pinpiles om 4,5 meter i diameter) genom pålning. Användning av ljuddämpande
åtgärder motsvarande dubbel bubbelgardin och mjuk uppstart utgjorde förutsättningar
för modelleringen. Hydro sound damper har inte använts för pinpiles då det finns
tekniska begränsningar när det gäller att utföra installation av fackverksfundament med
hydro sound damper. Worst case scenario för fisk utgjordes av installation av
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monopilefundament (14,3 meter i diameter) genom pålning. Användning av
ljuddämpande åtgärder motsvarande dubbel bubbelgardin, hydro sound damper och
mjuk uppstart utgjorde förutsättningar för modelleringen. Simuleringsperioden är
genomförd för mars månad, vilket är den månad där ljudspridningen blir som mest
omfattande.

Figur 40 Positioner valda som ljudkällor för undervattensljudmodellering (NIRAS, 2022).

De olika nivåerna av påverkan, från beteendeförändring till permanent
hörselnedsättning, kan beskrivas som påverkansnivåer. De påverkansnivåer som
använts som bedömningsgrunder för tumlare redovisas i Tabell 15. I Bilaga B.2
redovisas en utförligare beskrivning av påverkansnivåer och gränsvärden för tumlare.
Artspecifika gränsvärden för torsk, sill, larver och ägg redovisas i Tabell 16.
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Tabell 15. Viktade gränsvärden för impulsivt ljud för undvikandebeteende, TTS och PTS för tumlare, från (Tougaard, et al.,
2015; Southall, et al., 2019; NOAA, 2018).

Påverkan

Gränsvärde
impulsivt

Undvikandebeteende

100 dB re 1µPa
(SPLRMS-fast)

Tillfällig hörselnedsättning, TTS (temporary threshold
shift)

140 dB re 1µPa2s
(SELcum)

Permanent hörselnedsättning PTS (permanent
threshold shift)

155 dB re 1µPa2s
(SELcum)

Tabell 16. Artspecifika gränsvärden för impulsivt ljud för TTS och skadlig nivå för torsk, sill, larver och ägg, (Andersson et
al., 2017; Popper, 2014)

Art

Torsk och strömming
Larver och ägg

Artspecifikt tröskelvärde
(impulsivt)
𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ,ej viktat
TTS
Skada
[dB]
[dB]
185

204

-

207

Undersökning
Ljudutbredningsmodellering i dBSea utfördes även för de olika typer av utrustning som
är tänkta att användas vid planerade anläggningsundersökningar. Inom
verksamhetsområdet valdes två positioner för ljudkällor och inom kabelkorridorerna
valdes fyra positioner. Beräkningar utfördes för tre kombinationer av utrustning. I den
första användes komplett utrustning som omfattar Innomar, en sparker och fyra MiniG
airguns, i den andra utelämnades sparker, och den tredje användes endast Innomarsystemet. Alla egenskaper som är specifika för varje del av utrustningen inkluderades
i modellen i dBSea. Ljudutbredningsmodelleringen utfördes för en representativ 24timmarsundersökning i syfte att fastställa de avstånd där undvikandebeteende, TTS
och PTS skulle kunna inträffa hos tumlare.
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Figur 41 Positioner valda som ljudkällor för undervattensljudmodellering (NIRAS, 2021).

8.2.4

Resultat

Anläggning
Resultatet från ljudutbredningsmodelleringen anger tröskelvärden för avstånd där
skada samt tillfällig och/eller permanent hörselnedsättning kan uppkomma för marina
däggdjur och fisk. Tröskelavstånd för skada, PTS och TTS, beskriver det minsta
avståndet från ljudkällan som ett marint däggdjur eller fisk behöver befinna sig på,
innan pålning påbörjas, för att undvika respektive påverkan. Den representerar därför
inte en specifik mätbar ljudnivå, utan snarare ett säkert utgångsläge. För tumlare
beräknades även avståndet för beteendepåverkan. Tröskelavståndet för
undvikandebeteende beskriver det specifika avståndet upp till vilket
beteenderesponsen sannolikt kommer att inträffa när maximal hammarenergi
appliceras på ett slag.
Modelleringsresultatet visar att vid pålning av pinpiles för fackverksfundament, vid
användning av dubbel bubbelgardin, kan ljudnivåer som kan orsaka PTS hos tumlare
uppkomma inom ett avstånd om 25 meter från fundamentet. Ljudnivåer som kan
orsaka TTS hos tumlare, kan förekomma på cirka 90 meters avstånd från fundamentet.
Beteendepåverkan hos tumlare kan uppkomma inom cirka 7,2 – 9,4 kilometers
avstånd, se Tabell 17.
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Tabell 17 Resulterande tröskelvärden för avstånd till påverkan för tumlare. I simuleringen användes ljuddämpande åtgärder
motsvarande DBBC för pinpiles för worst case under mars månad.

Art
Tumlare

*

Flykthastighet Position
[m/s]
1.5

Position
1
Position
2
Position
3
Position
4

Skyddsåtgärder

Tröskelvärde för avstånd till
påverkan [m]
𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡 *
𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ *
TTS

PTS

Beteende

DBBC

80

< 25

7200

DBBC

80

< 25

8450

DBBC

90

< 25

9350

DBBC

60

< 25

7600

Tröskelvärde nivå viktad med frekvens

För torsk och sill, samt larver och ägg, beräknades avstånden för tillfällig
hörselnedsättning och skadetröskelvärden, vilka visas i Tabell 18 nedan. Avståndet för
skadetröskelvärde är cirka 25 meter både för torsk och strömming, medan avståndet
för skadetröskelvärde för ägg och larver är cirka 450 meter. Ljudnivåer som kan orsaka
TTS hos torsk och strömming kan uppnås på cirka 3,9 - 11,7 kilometers avstånd från
fundamentet.
Tabell 18 Resulterande tröskelvärde för avstånd för påverkan på fisk. I simuleringen användes HSD-DBBC NAS för monopiles
för worst case under mars månad.

Art

Torsk
juvenil

Torsk
vuxen

Strömming

Flykthastighet
[m/s]

0.38

0.9

1.04

Position

Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
1
Position
2
Position
3

Skyddsåtgärder
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC

Tröskelvärde för avstånd
till påverkan [m]
𝑺𝑬𝑳𝑪𝟐𝟒𝒉,𝐮𝐧𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐝
TTS

Skada

7 750

< 25

8 350

< 25

9 250

< 25

11 700

< 25

4 550

< 25

4 950

< 25

5 600

< 25

7 900

< 25

3 900

< 25

4 250

< 25

4 850

< 25
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Art

Larver och
ägg

Flykthastighet
[m/s]

0

Position

Position
4
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4

Skyddsåtgärder
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC
HSDDBBC

Tröskelvärde för avstånd
till påverkan [m]
𝑺𝑬𝑳𝑪𝟐𝟒𝒉,𝐮𝐧𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐝
TTS

Skada

7 050

< 25

-

475

-

450

-

450

-

450

“-” Tröskelvärde finns inte för arten

Undersökning
Avståndet för undvikandebeteende baseras på en enda puls och kommer därför att
representera undvikandebeteendet under hela undersökningen, i förhållande till
fartygets position. Resultaten från modelleringen visade variationer mellan de olika
utrustningsuppsättningarna och mellan olika källpositioner. För PTS och TTS anges
avstånden som ett intervall från minsta till största avståndet, vilket representerar den
variation som beror på de marina däggdjurens positioner i förhållande till
undersökningsfartyget. Det minsta avståndet representerar marina däggdjur placerade
"bakom" eller vinkelrätt mot fartyget, medan det maximala avståndet representerar
marina däggdjur som är placerade framför fartyget. Resultaten kan användas för att
definiera det minsta avstånd som ett marint däggdjur måste avskräckas från, i
förhållande till undersökningsfartyget, innan aktiviteter fullständigt sätts i gång.
Tillräckliga mjukstarts-/upptrappningsprocedurer bör därför utföras före den seismiska
undersökningen.
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Tabell 19 Resulterande tröskelvärden för avstånd till påverkan från seismiska undersökningar på tumlare.

Ljudkällans
Scenario Utrustning Position
position

Tröskelvärde för avstånd till
påverkan [m]
𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡 *
𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ *
TTS

Vindpark

Kabelkorrior

PTS

Beteende

1

Innomar,
sparker,
airguns

Position 5 250 – 625

<25

2 150

Position 6 250 – 625

<25

1 900

2

Innomar,
airguns

Position 5 250 – 625

<25

1 550

Position 6 250 – 625

<25

1 550

3

Innomar

Position 5 250 – 625

<25

1 550

Position 6 250 – 625

<25

1 550

Position 1 225 – 550

<25

1 600

Position 2 225 – 625

<25

1 550

Position 3 250 – 550

<25

1 450

Position 4

<25

1 400

3

Innomar

160 - 425

Resultaten visar att avstånden från all utrustning varierar inom i princip samma
intervall, vilket beror på att Innomar är den dominerande ljudkällan på avstånd om cirka
25 meter till 2,15 kilometer från undersökningsfartyget. Undersökningsutrustningen
kan medföra PTS på ett avstånd kortare än 25 meter från fartyget vid seismiska
undersökningar. Avståndet för TTS beräknades till 225 – 625 meter. En mjukstart, där
ofarligt ljud avges exempelvis från undersökningsfartyget under cirka 30 minuter,
bedöms vara tillräcklig för att få tumlare att förflytta sig till ett avstånd där potentiella
skador (PTS och TTS) inte längre kan uppstå.
För tumlares undvikandebeteende är avståndet upp till cirka 2,15 kilometer från
undersökningsfartyget för scenario 1, upp till cirka 1,55 kilometer med scenario 2 och
upp till cirka 1,6 för scenario 3. För undvikandebeteende visade sig sparker vara den
dominerande ljudkällan, eftersom den har en mycket låg frekvens (0,5 Hz) jämfört med
Innomar-systemet (4 Hz).
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9

Effekter och konsekvenser för Hoburgs
bank och Midsjöbankarna

Föreliggande kapitel beskriver identifierade effekter och konsekvenser för Natura
2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, med avseende på utpekade
naturtyper och dess typiska arter samt utpekade arter, under den planerade
vindparkens anläggningsfas, driftsfas och avvecklingsfas.
De påverkansfaktorer som den planerade vindparkens bedöms mot har redovisats
under kapitel 8.

9.1

Anläggningsfas

I detta avsnitt redogörs det för de bedömda miljöeffekterna och konsekvenserna under
projektets anläggningsfas.
9.1.1

Naturtyper

Sedimentsuspension och sedimentation
Vid anläggning av den planerade vindparken är det vid borrning för
monopilefundament som de största mängderna sediment kan komma att suspenderas
för att därefter sedimentera.
Modelleringsresultaten, som beskrivs i avsnitt 8.2, påvisar en mycket lokal spridning
av sediment och att majoriteten av det suspenderade sedimentet stannar inom
vindparken respektive inom den södra kabelkorridoren. Det är endast från vindparkens
sydvästra hörn som ytterst små mängder sediment sprider sig till och sedimenterar
inom Natura 2000-området. Detta innebär att endast mycket begränsade ytor precis
vid gränsen mellan den planerade vindparken och Natura 2000-området kan komma
att påverkas, se figurer i avsnitt 8.2.2.
Förhöjda halter av suspenderat sediment sträcker sig som längst ett par kilometer in i
Natura 2000-området under mindre än en vecka vid en borrning enligt worst case inom
buffertzonen. Den maximala sedimentationen uppgår till 20 millimeter och är
begränsad till ett mycket litet område.
Områden som är exponerade för 100 mg/l och 1 000 mg/l suspenderat sediment under
längre tid än två veckor är markerade i rött i figurerna i avsnitt 8.2.2. Avståndet från
dessa områden till de utpekade naturtyperna inom Natura 2000-området uppgår till
minst 10 kilometer. Därmed uppkommer inte några förhöjda halter av suspenderat
sediment eller sedimentpålagringar vid Natura 2000-områdets utpekade naturtyper.
Fiskar som rör sig mellan Natura 2000-områdets naturtyper och de djupa
mjukbottnarna, som till exempel plattfiskar, torsk, ål och sillfiskar, kan komma att
exponeras för förhöjda halter av suspenderat sediment. Sedimentsuspension kommer
främst att ske nära botten och troligtvis under skiktningen. Det är sannolikt så att fiskar
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kommer att undvika bottenvattnen inom verksamhetsområdet under anläggningsfasen
(Karlsson, et al., 2022; Karlsson , et al., 2020).
Fisklarver och ägg har generellt sett en högre känslighet för förhöjda halter av
suspenderat sediment och sedimentation än vuxna fiskar. Arter vars ägg- och larvfas
är pelagisk blir utspridda över stora områden och är inte koncentrerade till ett specifikt
område. En eventuell lokal påverkan från anläggningsarbetena bedöms vara en
försumbar del av den naturliga variationen i mortalitet för ägg och larver. Det
suspenderade sedimentet och den efterföljande sedimentationen når inte
utsjöbankarna och påverkar därmed inte sådana arter vars ägg är fastsittande på de
grunda bottnarna.
Den typiska arten blåmussla, samt även sudare och andra alger bedöms ha låg
känslighet för suspenderat sediment och sedimentation. Många fiskarter klarar av
förhöjda koncentrationer av sediment under en längre period (1 - 4 veckor beroende
på art, Bilaga B.1).
Den sedimentsuspension och sedimentation som uppstår vid eventuell nerspolning av
anslutningskablar i den södra kabelkorridoren är begränsad till själva kabelkorridoren
och når således inte Natura 2000-området. Inte heller från de andra kabelkorridorerna
kommer någon påverkan att uppstå då dessa befinner sig ännu längre bort från Natura
2000-området.
Vidare sker heller ingen påverkan på de för naturtyperna utpekade och typiska
fågelarterna, då deras födosöksområden vid utsjöbankarna inte påverkas.
Bottenmiljön vid gränsen mellan Natura 2000-området och vindparken, som påverkas
av suspenderat sediment och sedimentation, utgörs av djupa sandbottnar som saknar
höga naturvärden och som har låg biodiversitet. Dessa områden är därmed inte är
känsliga för de begränsade mängder suspenderat sediment och den ringa
sedimentation som uppkommer.
Sammanfattningsvis bedöms miljöeffekten av sedimentsuspension och sedimentation
på områdets utpekade naturtyper och arter, samt på områdets typiska arter, under
anläggningsfasen för vindparken och den södra kabelkorridoren, vara obetydlig. Den
sökta verksamheten bedöms därför medföra försumbar konsekvens i jämförelse med
nollalternativet.
Miljögifter och näringsämnen
Sedimentsuspension och sedimentation kan medföra en spridning av organiska
föreningar, näringsämnen och metaller bundna till sedimentet. Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU) har utfört undersökningar av ytliga sediment inom den planerade
vindparken och inom Karlsödjupet. Baserat på resultatet från undersökningarna skulle
sediment som sprids från anläggningsarbetena kunna innehålla halter av kadmium,
tributyltenn (TBT) och hexaklorcyklohexan (HCH) som kan överskrida effektbaserade
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bedömningsgrunder
enligt
vattenmyndigheten , 2019).

Havs-

och

vattenmyndigheten

(Havs-

och

Modelleringsresultaten visar att sedimentsuspensionen och sedimentationen som
uppstår vid anläggningen av den planerade vindparken endast når ett par kilometer in
i Natura 2000-området och att den aldrig når de utpekade naturtyperna, vilka återfinns
på ett avstånd om minst 10 kilometer från gränsen till den planerade vindparken.
Sedimentsuspension och sedimentation från nedläggning av anslutningskablar är
begränsat till den södra kabelkorridoren och når därmed inte Natura 2000-området.
Sammanfattningsvis bedöms miljöeffekten av spridning av organiska föreningar,
näringsämnen och metaller på områdets Natura 2000-naturtyper och typiska arter
under anläggningsfasen för den södra kabelkorridoren och den planerade vindparken
bli obetydlig. Den sökta verksamheten bedöms därmed medföra försumbar
konsekvens i jämförelse med nollalternativet.
Undervattensljud
Inom den planerade vindparken kommer fundament att anläggas genom pålning, vilket
kan orsaka undervattensljud som kan påverka de för naturtyperna utpekade typiska
fiskarterna. När det gäller bedömning av påverkan på tumlare hänvisas till Bilaga B.2.
Skyddsåtgärder som dubbel bubbelgardin eller motsvarande lämplig teknisk lösning,
kommer att användas för att reducera ljudet ytterligare vid pålning. Mjuk uppstart
kommer att tillämpas. Pålningen inleds då försiktigt för att ge de typiska fiskarterna
möjligheten att röra sig ifrån området innan ljudnivåerna blir starkare.
Ljudspridningsmodelleringar har utförts för området och är baserade på vad som utgör
ett worst case scenario för de typiska fiskarterna, vilket innebär att fundament av typen
monopile pålas ner i havsbotten. Detta då dessa genererar högst ljud med hänsyn till
påverkan på de typiska fiskarterna, se avsnitt 8.2.3. Ljudspridningsmodelleringen för
worst case för fisk inkluderar ovannämnda skyddsåtgärder.
Undervattensljud som kan orsaka permanent hörselnedsättning (PTS) för de typiska
fiskarterna bedöms inte nå Natura 2000-områdets utpekade naturtyper.
Modelleringsresultat visar att ljudet endast är starkt nog för att kunna inducera PTS
inom en 25 meters radie från pågående pålning, se avsnitt 8.2.3. Permanent påverkan
på utpekade naturtyper bedöms därmed som obetydlig och konsekvensen blir således
försumbar.
Ljudutbredningen varierar beroende på fundamentens position inom vindparken.
Resultaten från modelleringen utifrån angivet worst case scenario visar att ljudnivåer
från anläggning av fundament potentiellt kan innebära en temporär hörselnedsättning
(TTS) inom en radie av 3,9 - 7 kilometer för strömming och 4,5 - 11,7 kilometer för
torsk. Fiskar med simblåsa, exempelvis torsk, har god förmåga att uppfatta ljud och är
så kallade hörselgeneralister. Sillfiskar har också simblåsa men klassas trots det som
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hörselspecialister, vilket innebär att de har en ännu bättre förmåga att uppfatta ljud. De
typiska fiskarterna utgörs främst av hörselgeneralister.
Känsligheten hos torsk, skarpsill och strömming bedöms vara måttlig och påverkan är
övergående och av begränsad omfattning. Typiska fiskarter, så som bland annat torsk
och strömming, som rör sig mellan vindpark Aurora och utsjöbankarna kan utsättas för
ljud som orsakar TTS. Med ytterligare skyddsåtgärder så som mjuk uppstart så ges
flertalet fiskar en god chans att lämna området som kan utsättas för ljudnivåer höga
nog att inducera TTS. I och med att TTS även är ett övergående tillstånd som fisk
återhämtar sig från (Karlsson m.fl. 2020), så anses storleken av denna påverkan som
liten negativ. Enligt inventeringar är förekomst av fisk låg inom Aurora, då vid provfiske
fångades endast tjugotal fiskar inom det undersökta området. I jämförelse med
nollalternativet bedöms konsekvensen av installationen som försumbar.
Under anläggningsarbetena kommer transporter att ske till och från projektområdet
och dessa kan påverka området genom undervattensljud från fartygstrafik. Ljud från
fartygstrafik kommer främst ha en påverkan inom vindparken och påverkan ska sättas
i relation till den redan omfattande fartygstrafiken som pågår inom Natura 2000området och i närliggande farleder. Undervattensljud från fartygstrafik under
anläggningsfasen bedöms få en försumbar påverkan för Hoburgs bank och
Midsjöbankarna och därmed även för utpekade naturtyper och dess typiska arter inom
Natura 2000-området.
Anläggningen av anslutningskablarna inom några av kabelkorridorerna bedöms inte
ge någon påverkan inom Natura 2000-området.
Främmande arter
Installations- och fraktfartyg använder sig av barlastvatten vilket för internationella
fartyg kan innebära en risk för introduktion och spridning av främmande arter. De flesta
komponenter till vindparken kommer sannolikt att fraktas från Östersjöområdet och
bedöms därmed inte riskera att introducera eller sprida främmande arter i området.
Vissa komponenter kan dock komma att fraktas av internationella fartyg och därmed
kan barlastvattnet i dessa fartyg medföra en risk för att främmande arter introduceras
eller sprids. Med beaktande av barlastkonventionen och gällande regelverk bedöms
påverkan som försumbar för de utpekade naturtyperna och populationerna av typiska
arter i Natura 2000-området.
Undanträngningseffekt, barriäreffekt och kollisionsrisk
Vindparksområdet är inte av stor ekologisk betydelse för någon av de typiska
fågelarterna ejder, sjöorre, smålom eller storlom. Vindparken och dess uppskattade
influensområde för påverkan saknar helt värde som födosökområde för de typiska
arterna, vilka förekommer i mycket låga antal inom området. Anläggningsfasen för
vindpark Aurora bedöms därför innebära försumbara konsekvenser för de typiska
fågelarterna.
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Slutsats
De utpekade naturtyperna och deras typiska arter har en viktig funktion och ett högt
naturvärde. Sandbankar och rev inom Natura 2000-området förekommer i stort sett
uteslutande vid de inom området förekommande utsjöbankarna, Hoburgs bank och
Norra Midsjöbanken. Den planerade vindparken och de utpekade naturtyperna inom
Natura 2000-området ligger på stora avstånd från varandra.
Enligt modelleringen kan sediment, och därmed även organiska föreningar,
näringsämnen och metaller som är bundna till sedimentpartiklar, som längst spridas
ett par kilometer in i Natura 2000-området.
Typiska fiskarter, så som bland annat torsk och strömming, som rör sig mellan vindpark
Aurora och utsjöbankarna kan utsättas för ljud som orsakar temporär
hörselnedsättning (TTS). Potentiellt kan ljudnivåerna innebära risk för TTS inom en
radie av 3,9 - 7 kilometer för strömming och 4,5 - 11,7 kilometer för torsk. TTS är dock
ett övergående tillstånd, vilket fiskar kan återhämta sig från (Karlsson, et al., 2020).
Känsligheten hos torsk, skarpsill och strömming anses vara måttlig och påverkan är
övergående och av begränsad omfattning. Samtidigt är förekomsten av fisk låg inom
Aurora. Miljöeffekten av undervattensljud från pålning av monopilefundament bedöms
vara försumbar.
Med utgångspunkt i barlastkonventionen och gällande regelverk förväntas inga
främmande arter introduceras.
Då projektområdet inte sammanfaller med någon av de utpekade naturtyperna
förväntas etableringen av vindparken inte heller ge upphov till någon effekt avseende
de utpekade naturtyperna eller dess funktion för de typiska fågelarterna.
Förutsättningarna för födosök vid Natura 2000-områdets utsjöbankar påverkas inte
under anläggningsfasen. Den planerade vindparken ligger inom ett område där
vattendjupet och de syrefattiga förhållandena gör området olämpligt som habitat och
födosöksområde. Samtliga av de för naturtypen typiska fågelarterna, förutom de
utpekade arterna alfågel och tobisgrissla, förekommer endast sporadiskt, eller i
samband med migration, inom Natura 2000-området.
Sammanfattningsvis bedöms anläggningen av vindpark Aurora ha en obetydlig
miljöeffekt och medföra försumbara miljökonsekvenser för de utpekade naturtyperna
och för de typiska arterna, inom Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna i jämförelse med nollalternativet. Bedömningen motiveras med de
betydande avstånden mellan den planerade vindparken och de känsliga områden som
Natura 2000-området är ämnat att skydda, att påverkans varaktighet är temporär och
utbredningen begränsad samt att förekomsten av fisk inom Aurora är låg.
9.1.2

Utpekade arter

Detta avsnitt beskriver identifierade effekter och konsekvenser
anläggningsfasen för de utpekade arterna tumlare, alfågel och tobisgrissla.

under

118

Miljökonsekvensbeskrivning – Vindpark Aurora

Tumlare
Se Bilaga B.2 för beskrivning av effekter och konsekvenser för den utpekade arten
tumlare under vindparkens anläggningsfas.
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen för tumlare under anläggningsfasen vara
liten för tumlare i eller utanför Natura 2000-området. Anläggningen av vindpark Aurora
bedöms inte påverka tumlarnas möjligheter att uppnå en gynnsam bevarandestatus
eller bevarandemålen för Natura 2000-området (Bilaga B.2).
Alfågel
Under vindparkens anläggningsfas kan påverkan ske på alfågel genom att den
mänskliga aktiviteten i området kommer att vara förhöjd med fartygsaktiviteter och
anläggningsarbeten. Anläggningsarbeten förväntas pågå under flera år inom
vindparken med potentiellt störande aktiviteter för alfågel.
Undanträngningseffekt
Aktiviteterna under anläggningen av vindparken kan komma att medföra att alfågel
undviker de områden där byggarbeten pågår och i ett kringliggande influensområde
kring aktiviteterna. Det är troligt att alfåglarna kommer att undvika det påverkade
området, vilket innebär att de i stället för att vistas här kommer att söka upp nya
områden i närområdet. Detta kallas för undanträngningseffekt. Undanträngningen
leder som regel inte till färre fåglar totalt i ett område, utan snarare en omfördelning av
antalet individer. Vilken betydelse denna undanträngningseffekt har är därför i mycket
hög grad beroende av i vilken utsträckning som det finns andra tillgängliga och
lämpliga miljöer att förflytta sig till (Rydell, et al., 2017). Någon brist på sådana områden
bedöms inte vara fallet i den planerade vindparken Auroras närområde.
I vilken utsträckning alfåglar undviker berörda områden har också betydelse för
undanträngningseffekterna, liksom egenskaperna hos området som berörs av
undanträngningseffekten. Flera studier har undersökt i vilken grad olika sjöfåglar störs
av fartygsaktivitet, vilken potentiellt kan tränga undan fåglar från verksamhetsområdet.
Lommar har i hög grad visats undvika områden med hög fartygsaktivitet medan
alfåglar inte är lika känsliga (Schwemmer, et al., 2011; MMO, 2018). Alfåglar kan
sannolikt vänja sig till viss grad vid upprepad störning från fartygsaktiviteter (MMO,
2018). Sådana slutsatser kan även dras av det faktum att en omfattande fartygstrafik
går rakt genom Natura 2000-området idag och att alfåglarna fortsatt vistas i dessa
områden (se kapitel 5.6.3 Sjöfart). Fartygsaktivitet och arbeten kopplade till
vindparkens anläggningsskede bedöms därmed medföra en viss påverkan vad gäller
undanträngning.
Även utifrån studier avseende alkfåglars beteende kring vindparker som är i drift kan
antaganden göras om alfåglarnas undvikandebeteende. I studier av alkfåglar vid
uppförda vindparker undviker fåglarna att vistas i närområdet kring vindkraftverken.
Studierna visar att vindparkerna ger relativt stora undanträngningseffekter för arten.
Det förväntade effektavståndet/influensområdet, dvs. inom vilket avstånd
undanträngningseffekter kan förväntas uppstå för arten är upp till tre kilometer från en
vindpark (Fox & Petersen, 2019; Skov, et al., 2015). Antagandet bygger på
observationer gjorda för närbesläktade alkfåglar varvid alfågeln förväntas uppvisa en
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liknande känslighet. Dessa studier avser vindparker som är i drift, men kan även i viss
mån appliceras på anläggningsfasen och det bedöms vara sannolikt att alfåglarna
undviker störningsområdet även i byggskedet.
Hur viktigt det aktuella vindparksområdet är för arten har också betydelse för storleken
och omfattningen av undanträngningens effekter. Inom området för den planerade
vindparken Aurora är bottnarna syrefattiga, förekomsten av musslor är mycket låg och
bottendjupet varierar mellan 43 och 88 meter. Därmed saknar området de
förutsättningar som krävs för att ha ett värde som födosöksområde för alfågel. Att
området inte är av något betydande värde för arten styrks också av resultatet från de
inventeringar som utförts i området. De visar stora förekomster av övervintrande
alfåglar (upp till 3 000 individer i en flock) på Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken, i
jämförelse med det fåtaliga antalet registrerade fåglar (1 - 7 individer i en flock) inom
Auroras verksamhetsområde. Artens nyttjande av verksamhetsområdet kan mer
beskrivas som tillfälligt på grund av områdets karaktär. Det kan konstateras att det är
de grunda utsjöbankarna som är alfågelns primära vistelseområden i och kring Natura
2000-området. Den planerade vindparken Auroras verksamhetsområde används
troligen av alfågel vid enstaka tillfällen som viloområde, då trycket på bankarna är högt.
Det är de fåtal individer av arten som tillfälligt vistas i vindparksområdet som riskerar
att påverkas så att de undviker området.
Den planerade vindparken Aurora är lokaliserad på ett stort avstånd (10 - 50 kilometer)
från de för arten viktiga födosöksområdena vid utsjöbankarna. Sannolikheten för att
Aurora
under
anläggningstiden
skulle
generera
störningseller
undanträngningseffekter som påverkar de viktiga födosöksområdena inom Natura
2000-området bedöms vara obefintlig. Avståndet mellan vindparken och
födosöksområdena överstiger med marginal det antagna undvikandeområdet på tre
kilometer som kan komma att uppstå kring anläggningsarbetena, se Figur 42.
Sannolikheten att de planerade anläggningsarbetena skulle påverka attraktiviteten vid
något av de grundare områden som nyttjas som födosöksområde för arten bedöms
därmed vara obefintlig. Påverkan från nedläggning av anslutningskablar inom den
kabelkorridor som utgår från den sydvästra delen av den planerade vindparken och
som går i närheten av Natura 2000-området bedöms vara obefintlig. Inte heller någon
av de övriga föreslagna kabelkorridorerna bedöms få någon påverkan då de befinner
sig på ännu större avstånd från utsjöbankarna i Natura 2000-området. Nedläggning av
anslutningskablar kommer att ske under en begränsad tid och det eller de fartyg som
används vid nedläggningsarbetena medför endast en försumbar ökning av den
befintliga fartygstrafiken.
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Figur 42. Kartan visar de utpekade områdena Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken med en inlagd
buffertzon på 3 kilometer från 30 meters djup och utåt. Alfågel och tobisgrissla anses störningskänsliga på upp till 3
kilometers avstånd (Fox & Petersen 2019) och antas till största del vistas i områden på mellan 0-30 meters djup för födosök
och uppehälle.

Med utgångspunkt i ovanstående görs bedömningen att påverkan under
anläggningsfasen med stor sannolikhet kommer att ge upphov till vissa lokala effekter
i form av ett undvikandebeteende hos alfågel, vilket innebär att området för
anläggningsarbeten med en anslutande zon helt eller delvis överges av arten. Sett till
att vindparksområdet helt saknar värde som födosöksområde för arten, och att
individantalet inom influensområdet för byggarbetena är mycket lågt samt att det finns
andra områden kring Natura 2000-området som förväntas nyttjas av fåglarna i stället,
bedöms effekterna av undanträngningen i anläggningsskedet vara obetydliga för arten
och populationen i området. Sammantaget bedöms anläggandet av vindpark Aurora
inte orsaka någon undanträngningseffekt av betydelse för arten och därmed bedöms
konsekvensen som försumbar jämfört med nollalternativet.
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Barriäreffekt
Alfåglarnas förmodade undvikandebeteende får till följd att de undviker området där
anläggningsarbeten pågår. Undvikandebeteendet gäller såväl vid tillfällig vistelse i
området, vid migration, som vid lokala förflyttningar inom området och oavsett när på
dygnet förflyttning sker (Rydell, et al., 2017). Således skulle anläggningsarbetena till
följd av undvikandebeteendet kunna generera en barriäreffekt för fåglarna, dvs att de
flyger runt det berörda området och får en längre flygsträcka.
Barriäreffekten är beroende av fåglarnas beteende lokalt och regionalt, till följd av
migrationsmönster på längre och kortare distanser. Som beskrivs i kapitel 6.4.2 samt i
bilaga B.3 bedöms merparten av individerna flyga öster om Gotland, längs estniska
kusten, upp mot Finska viken och sedan vidare till den ryska tundran under
vårmigrationen. En mindre del av populationen flyger till Ålands och Stockholms
skärgård innan de flyger vidare till Finska viken och sedan den ryska tundran. Inga
studier eller landbaserade observationer tyder på att alfåglar flyger väster om Gotland
och genom projektområdet under migrationen. Alfåglarnas migrationsrutter mellan
övervintringsområdena i Östersjön och häckningsplatser på den ryska tundran bedöms
därmed sannolikt ligga utanför projektområdet för Aurora.
Enligt genomförda fågelstudier (se Bilaga B.3) gör övervintrande alfåglar sannolikt inte
några längre regelbundna lokala eller regionala förflyttningar mellan olika
födosöksområden utan är relativt stationära under vintern. Vindpark Aurora är inte
heller lokaliserat mellan kända födosöksområden för arten, dessa ligger samtliga söder
och öster om området för vindparken. Anläggningsarbetena för vindparken bedöms
därmed inte medföra någon barriär vid migration på längre distanser och inte heller vid
lokala förflyttningar.
Påverkan från nedläggning av anslutningskablar inom den kabelkorridor som utgår
från den sydvästra delen av den planerade vindparken och som går i närheten av
Natura 2000-området bedöms vara obefintlig. Inte heller någon av de övriga föreslagna
kabelkorridorerna bedöms få någon påverkan då de befinner sig på ännu större
avstånd från utsjöbankarna inom Natura 2000-området.
Nedläggning av
anslutningskablar kommer att ske under en begränsad tid och det eller de fartyg som
används vid nedläggningsarbetena medför endast en försumbar ökning av den
befintliga fartygstrafiken.
Sammantaget bedöms anläggandet av vindpark Aurora inte orsaka någon barriäreffekt
av betydelse för arten. Därmed bedöms konsekvensen som försumbar jämfört med
nollalternativet.
Kollisionsrisk
Alla flygande fåglar löper risk att kollidera med hinder i omgivningen. Under
anläggningsfasen föreligger ingen risk för kollision med vindkraftverk. Kollisionsrisken
utgörs av risken för kollision med fartyg och redskap för anläggningsarbeten. Då
alfåglar har ett undvikandebeteende bedöms kollisionsriskerna i anläggningsfasen
vara mycket låga. Med bakgrund av det låga antal individer alfågel som vistas i
vindparksområdet bedöms möjligtvis enstaka individer kunna kollidera med
exempelvis kranar och fartyg. Några effekter på populationsnivå till följd av eventuella
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kollisioner bedöms inte uppstå. Konsekvensen bedöms som försumbar jämfört med
nollalternativet.
Slutsats
Sammantaget bedöms vindparkens anläggningsfas medföra försumbara
konsekvenser för alfåglar med avseende på undanträngningseffekt, barriäreffekt och
kollisionsrisk.
Påverkan under anläggningsfasen förväntas inte generera någon betydande negativ
effekt på alfågel. Under anläggningsfasen kommer störningar med stor sannolikhet att
ge upphov till en undvikandeeffekt som innebär att området för anläggningsarbeten
inom vindparken och dess närområde helt eller delvis undviks av de alfåglar som
eventuellt kan befinna sig i området. Sett till att influensområdet (det område som helt
eller delvis överges under anläggningstiden) helt saknar värde som födosöksområde
för arten, och att individantalet inom influensområdet är mycket lågt, bedöms
konsekvenserna av undanträngningseffekten som försumbara för alfågel jämfört med
nollalternativet.
Varken migrationsmönster eller flygstråk mellan lokala födosöksområden vintertid
bedöms passera över projektområdet för Aurora i någon större omfattning. Därmed
bedöms anläggandet av vindpark Aurora inte heller orsaka någon barriäreffekt av
betydelse för arten varvid konsekvensen bedöms som försumbar jämfört med
nollalternativet.
Enstaka individer av arten kan möjligtvis komma att förolyckas under anläggningsfasen
vid kollision, men effekten bedöms bli så begränsad att dess betydelse (konsekvens)
för populationen lokalt bedöms bli försumbar jämfört med nollalternativet.
Den sammantagna konsekvensen för alfågel i anläggningsfasen bedöms som
försumbar.
Tobisgrissla
Undanträngningseffekt
På samma sätt som för alfågel kan aktiviteterna under anläggningen av vindparken
komma att medföra att tobisgrissla undviker de områden där byggarbeten pågår och i
ett kringliggande influensområde kring aktiviteterna. Då inventeringar av området visat
att förekomsten av tobisgrissla i vindparksområdet är mycket låg, betydligt lägre än
förekomsten av alfågel, bedöms störningarna generellt sett drabba betydligt färre
tobisgrisslor i samtliga faser.
Tobisgrisslan bedöms enligt Bilaga B.3 ha ett svagt till måttligt undvikandebeteende till
vindkraftparker, vilket även bedöms kunna överföras till anläggningsarbetena.
Undvikandebeteendet leder till en undanträngningseffekt för arten med innebörden att
området för vindparken och dess närområde helt eller delvis överges under
anläggningsfasen. Eftersom de undanträngda fåglarna tenderar att söka upp nya
områden i närområdet resulterar undanträngningseffekten som regel inte i färre fåglar
totalt i ett område utan snarare en omfördelning av antalet individer. Det finns lämpliga
områden kring Aurora dit tobisgrisslor som undviker Aurora under anläggningsfasen
kan omfördela sig.
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Tobisgrissla är starkt knuten till grundare havsområden för uppehåll och födosök. Arten
är en utpräglad fiskätare med en preferens för tånglake, vilken normalt återfinns inom
grundare områden med 10 - 30 meters djup och på maximalt 40 meters djup. Därmed
saknar området för Aurora de förutsättningar som krävs för att ha ett värde som
födosöksområde för tobisgrissla. Vindparksområdet är också lokaliserat på ett
betydande avstånd (cirka 10 - 50 kilometer) från de grundare områden inom Natura
2000-området som nyttjas som födosöksområden. Sannolikheten att Aurora under
anläggningstiden skulle generera störnings- eller undanträngningseffekter som
påverkar de viktiga födosöksområdena inom Natura 2000-området bedöms vara
obefintlig. Avståndet mellan vindparken och födosöksområdena överstiger med
marginal det antagna undvikandeområdet på 3 kilometer som kan komma att uppstå
kring anläggningsarbetena. Trekilometersgränsen baseras på den känsligare alfågeln
och är ett konservativt antagande då tobisgrissla påvisar en lägre känslighet kopplat
till havsbaserade vindkraftverk, därav är distansen mellan vindparken och
födosöksområdena väl tilltagen. Sannolikheten att de planerade anläggningsarbetena
skulle påverka attraktiviteten vid något av de grundare områden som nyttjas som
födosöksområde för arten bedöms därmed vara obefintlig.
Påverkan från nedläggning av anslutningskablar bedöms vara obefintlig för
tobisgrisslan. Nedläggning av anslutningskablar kommer att ske under en begränsad
tid och det eller de fartyg som används vid nedläggningsarbetena medför endast en
försumbar ökning av den befintliga fartygstrafiken.
Då antalet tobisgrisslor i vindparksområdet är mycket lågt bedöms några betydande
undanträngningseffekter inte uppstå för arten. Fåglarna väljer att vistas i andra
områden även i nuläget. Eventuellt undvikande av områden kring anläggningsarbetena
kan uppstå för enstaka individer, eventuella effekter till följd av detta bedöms som
försumbara.
Anläggandet av vindpark Aurora bedöms inte orsaka någon effekt (och därmed inte
heller någon konsekvens) för populationen av tobisgrissla jämfört med nollalternativet.
Barriäreffekt
Tobisgrisslans förmodade undvikandebeteende får till följd att individer av arten som
regel undviker att passera nära vindparken. Undvikandebeteendet gäller såväl vid
migration som vid lokala förflyttningar inom området och oavsett när på dygnet
förflyttning sker. Anläggningsarbetena skulle därmed potentiellt kunna bidra till en
barriäreffekt till följd av undvikandebeteendet, dvs att de flyger runt det berörda
området och får en längre flygsträcka.
Tobisgrisslans migration från häckningsområdena förväntas inte förekomma i någon
omfattande utsträckning genom verksamhetsområdet, se Bilaga B.3. Mängden
migrerande individer förväntas också vara begränsad. Orsaken till det är att en
betydande andel av de äldre tobisgrisslorna bedöms kvarstanna i närheten av
häckningsplatserna även under vintern. De grunda områden som har viktig funktion
som födosöksområden för arten vintertid är samtliga lokaliserade öster respektive
söder om Aurora. Tobisgrissla kan därför fortsatt röra sig fritt mellan dessa
födosöksområden. Med detta i beaktande samt att andelen tobisgrisslor som vistas i
berört vindparksområde är mycket låg bedöms anläggandet av vindpark Aurora inte
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generera barriäreffekter av betydelse för tobisgrissla, vare sig vid migration eller vid
lokala förflyttningar mellan födosöksområden vintertid.
Påverkan från nedläggning av anslutningskablar bedöms vara obefintlig bland annat
med hänsyn till att nedläggningsarbetena sker under en begränsad tid och endast
bidrar till en försumbar ökning av den befintliga fartygstrafiken.
Sammantaget bedöms anläggandet av vindpark Aurora inte orsaka någon barriäreffekt
för tobisgrissla och därmed inte heller någon konsekvens jämfört med nollalternativet.
Kollisionsrisk
Alla flygande fåglar löper risk att kollidera med hinder i omgivningen och under
anläggningsfasen skulle en risk för kollision med fartyg och redskap för
anläggningsarbeten kunna föreligga. Då tobisgrisslan har ett undvikandebeteende
som också bedöms triggas av motorljud, belysning och mänsklig aktivitet bedöms
kollisionsriskerna i anläggningsfasen dock vara mycket låga. Med bakgrund av det
mycket låga antal individer tobisgrissla som vistas i vindparksområdet bedöms enbart
enstaka individer möjligtvis kunna kollidera med exempelvis kranar och fartyg. Några
effekter på populationsnivå till följd av eventuella kollisioner bedöms inte uppstå.
Slutsats
Påverkan under anläggningsfasen förväntas inte generera någon betydande negativ
effekt på tobisgrissla. Under anläggningsfasen kommer störningar med stor
sannolikhet att ge upphov till en undvikandeeffekt som innebär att området för
anläggningsarbeten inom vindparken och dess närområde helt eller delvis undviks av
de tobisgrisslor som eventuellt kan befinna sig i området. Sett till att influensområdet
helt saknar värde som födosöksområde för arten, och att individantalet inom
influensområdet är mycket lågt, bedöms konsekvenserna av undanträngningseffekten
som försumbara för tobisgrissla jämfört med nollalternativet.
Någon omfattande migration förväntas inte förekomma genom verksamhetsområdet.
Därmed bedöms anläggandet av vindpark Aurora inte heller orsaka någon barriäreffekt
av betydelse för arten varvid konsekvensen bedöms som försumbar jämfört med
nollalternativet.
Enstaka individer av arten kan komma att förolyckas under anläggningsfasen men
effekten bedöms bli så begränsad att dess betydelse (konsekvens) för populationen
lokalt bedöms bli försumbar jämfört med nollalternativet.
Den sammantagna konsekvensen för tobisgrissla i anläggningsfasen bedöms som
försumbar.

9.2

Driftsfas

I detta avsnitt redogörs det för effekter och konsekvenser på naturtyper och utpekade
arter under projektets driftsfas.
9.2.1

Naturtyper

Undervattensljud
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Under driftsfasen avger vindkraftverken ljud från mekaniken i maskinhuset och genom
vindinducerade vibrationer i tornet som sprider sig ner i vatten genom verkets struktur,
se Bilaga C och referenser däri. Det högsta undervattensljudet från en vindpark i drift
i Östersjön har uppmätts till 126 dB re 1 µPa, på ett avstånd av 83 meter från
fundamenten i Utgrunden vindpark. Genomsnittlig högsta ljudnivå hos undersökta
vindparker i Östersjön var 105 dB re 1 µPa (Tougaard, 2020). Ljudutbredning från
vindkraftverk i drift inom vindpark Aurora bedöms inte nå utsjöbankarna och de
utpekade naturtyperna sublittorala sandbankar och rev. Typiska fiskarter, så som
exempelvis torsk och ål, har observerats öka bland vindparkers fundament och verkar
således inte bli störda av de undervattensljud som genereras av en vindpark i drift.
Viss fartygstrafik kommer att förekomma som en del av driften och det löpande
underhållet av vindparkens komponenter. Ljud från fartygstrafik kommer främst att
medföra en påverkan inom vindparken och påverkan ska sättas i relation till den redan
omfattande fartygstrafiken som pågår inom Natura 2000-området och i närliggande
farleder väster och sydost om den planerade vindparken.
Undervattensljud under driftsfasen bedöms ha en obetydlig påverkan på Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Miljökonsekvenserna för de utpekade
naturtyperna sublittorala sandbankar och rev bedöms vara försumbara i jämförelse
med nollalternativet.
Hydrodynamiska förändringar
Lokalt kring fundamenten kan hydrodynamiska förhållanden i form av strömmar
komma att förändras under vindparkens driftsfas. Vindkraftverken står på ett
betydande avstånd från varandra och de förändringar som uppstår bedöms vara
småskaliga och lokala. Dessa lokala förändringar berör inte de utpekade naturtyperna
eller deras typiska arter inom Natura 2000-området. Miljökonsekvenserna för de
utpekade naturtyperna sublittorala sandbankar och rev, inklusive deras typiska arter,
bedöms vara obetydliga.
Främmande arter
Driften av vindparken förväntas inte bidra till introduktion eller spridning av främmande
arter i området. Vindparkens driftsfas förväntas inte heller introducera arter som kan
sprida sig och påverka naturtyper i Natura 2000-området. Miljöeffekten och
miljökonsekvenserna för de utpekade naturtyperna sublittorala sandbankar och rev,
inklusive deras typiska arter, bedöms vara obetydlig.
Elektromagnetiska fält
Då flertalet fiskarter har en förmåga att känna av elektromagnetiska fält har även
påverkan från magnetiska fält från kablar bedömts för naturtypernas typiska arter
under vindparkens driftsfas. Det högsta magnetiska fältet i vindpark Aurora genereras
av dynamiska kablar, 1370 μT respektive 1 125 μT runt kabeln yttermantel, där de
olika värdena är beroende av om den dynamiska kabeln är enkelarmerad eller
dubbelarmerad. Fältets styrka avtar snabbt och minskar till 0,4 μT cirka sju meter från
kabelns centrum. Övriga kablar, såväl de kablar som används i det interna kabelnätet
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som anslutningskablarna, är mest sannolikt begravda i sedimentet och avger ett
magnetiskt fält med en storlek om mindre än 40 μT.
Det är mycket som talar för att det magnetiska fältet från sjökablar har en begränsad
påverkan på marint liv generellt, vilket gäller både bottenlevande organismer och fisk
(Karlsson, et al., 2022). Studier har visat temporär påverkan på ål med en viss
fördröjning och desorientering. En studie inom Lillgrunds vindpark observerade dock
inte någon signifikant effekt på ål från magnetiska fält. Då tidigare studier inte har
kunnat påvisa någon betydande störning från elektromagnetiska fält som skulle kunna
påverka naturtypernas typiska arter och att kablarna i vindparken och i kabelkorridoren
inte kommer ligga inom Natura 2000-området bedöms påverkan som försumbar.
Miljöeffekten och miljökonsekvenser för de utpekade naturtyperna sublittorala
sandbankar och rev, inklusive deras typiska arter, bedöms vara obetydlig.
Indirekt påverkan av marint skräp
De delar av projektområdet som direkt berörs av anläggningsarbetena kommer att
rensas på marint skräp inför anläggning av fundament och nedläggning av kablar,
därigenom minskar risken för att spökfiskande redskap ska fastna i anläggningsdelar
inom vindparken. Fiske inom den planerade vindparken kommer troligtvis begränsas
under driftsfasen vilket minskar potentialen för tillförsel av spökfiskande redskap.
Bevarandeplanen för Hoburgs bank och Midsjöbankarna har som målsättning att fisket
inom Natura 2000-området ska upphöra vilket har potential att ytterligare minska
tillförseln av spökgarn till området.
Fiskar som rör sig mellan vindparken och Natura 2000-området bedöms löpa en
mycket liten risk att fångas av eventuella spökfiskande redskap som fastnat i
anläggningsdelar inom vindparken. De arter som håller sig i närheten av naturtyperna
som kopplas till utsjöbankarna riskerar inte att fångas i spökfiskande redskap som
fastnat i vindparkens anläggningsdelar (Karlsson, et al., 2022). Effekten av
spökfiskande redskap inom vindparken bedöms vara obetydlig avseende de utpekade
naturtyperna och dess typiska arter inom Natura 2000-området och konsekvensen
försumbar.
Undanträngningseffekt, barriäreffekt och kollisionsrisk
Under driftsfasen kan vindpark Aurora förväntas medföra måttliga effekter i form av
undvikandebeteende för sjöorre och ejder. Sett till att vindparken och dess
influensområde helt saknar värde som födosöksområde samt att individantalet är
mycket lågt i berörda områden bedöms det innebära försumbara konsekvenser för de
båda arterna.
Vindparken kan medföra små barriäreffekter för sjöorre och ejder. Dock ligger
vindparken inte i ett område med betydande dagliga förflyttningar av ejder och
eventuella barriäreffekter bedöms därför bli små för ejder. Barriäreffekten bedöms bli
liten även för sjöorres migration. Vindparkens utformning med stora avstånd mellan
vindkraftverken ger goda förutsättningar för sjöorre och ejder att passera genom
vindparken i det fall inget undvikandebeteende föreligger. Både sjöorre och ejder flyger
på låg höjd och därav bedöms kollisionsrisken som liten. Konsekvens för sjöorre och
ejder under vindparkens driftsfas bedöms vara försumbar.
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Storlom och smålom har visat sig vara känsliga för havsbaserade vindparker och
vindparken kan innebära en viss undanträngning. Då området saknar värde för arterna
bedöms undanträngningseffekten bli obetydlig. En viss barriäreffekt kan uppstå, dock
blir den extra sträcka fåglarna behöver flyga försumbar i förhållande till hela
migrationssträckan. Kollisionsrisken bedöms som mycket liten och påverkan från
kollisioner som den planerade vindparken till bedöms som obetydlig. Arterna
förekommer mycket sparsamt både i verksamhetsområdet och i Natura 2000-området
och inga konsekvenser på populationsnivå förväntas uppkomma till följd av
vindparkens driftsfas.
Slutsats
Ljudutbredningen från vindkraftverken i driftsfasen samt från den fartygstrafik som
förekommer i samband med drift och underhåll av vindparken bedöms inte nå och
påverka utsjöbankarna och de för Natura 2000-området utpekade naturtyperna
sublittorala sandbankar och rev. De lokala hydrografiska förändringar som kan uppstå
nära fundamenten berör inte de utpekade naturtyperna eller deras typiska arter inom
Natura 2000-området. Med utgångspunkt i barlastkonventionen och gällande
regelverk förväntas inga främmande arter introduceras. Sjökablar har en begränsad
påverkan på marint liv och med hänsyn till avståndet mellan vindparken och
utsjöbankarna bedöms påverkan från elektromagnetiska fält på naturtypernas typiska
fiskarter vara försumbar.
Den planerade vindparken Aurora kan medföra måttliga effekter i form av
undvikandebeteende på de för naturtyperna typiska fågelarterna ejder, sjöorre och
små- och storlom. Dock ligger vindparken utanför arternas huvudsakliga
migrationsstråk och saknar värde som födosöksområde. Samtliga arter flyger generellt
på låg höjd och risken för kollision med rotorblad bedöms vara mycket liten.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för typiska fågelarter vara försumbara.
Utpekade naturtyper bedöms inte påverkas under vindparkens driftsfas och
miljökonsekvenserna bedöms vara försumbara i jämförelse med nollalternativet.
9.2.2

Utpekade arter

Detta avsnitt beskriver identifierade effekter och konsekvenser under vindparkens
driftsfas för de utpekade arterna tumlare, alfågel och tobisgrissla.
Tumlare
Se Bilaga B.2 för beskrivning av effekter och konsekvenser för den utpekade arten
tumlare under vindparkens driftsfas.
Sammanfattningsvis bedöms påverkan på tumlare under driftsfasen bli lokal och
mycket begränsad med liten konsekvens för tumlare. Tumlare i Natura 2000-området
kommer att påverkas i mycket liten omfattning och konsekvensen bedöms som liten
både i vindparken och i Natura 2000-området. Driften av vindparken bedöms inte
påverka tumlarnas möjligheter att uppnå en gynnsambevarande status eller påverka
bevarandemålen för Natura 2000-området (Bilaga B.2).
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Alfågel
Under driftsfasen förekommer påverkan på fåglar från vindkraftverken genom
rotorbladens rörelse, ljud och ljus från vindkraftverken samt viss mänsklig närvaro och
båttrafik.
Undanträngningseffekt
Undanträngningseffekt kan uppstå även under driftsfasen då alfågel förväntas undvika
att flyga när vindkraftsverken när de är i drift. Alfågel uppvisar generellt ett måttligt till
starkt undvikandebeteende i anslutning till vindkraftverk. I Aurora kommer avståndet
mellan de enskilda vindkraftverken inom vindparken att vara större (cirka 1 – 2
kilometer) i jämförelse med vad som är vanligt i befintliga vindparker. Den ”glesa”
placeringen av vindkraftverken inom Aurora gör att slutsatserna från tidigare studier av
alkfåglar inte med säkerhet går att överföra i sin helhet på vindpark Aurora (Fox &
Peterson, 2019). Slutsatser om undvikandebeteende riskerar då att överskattas.
Eftersom underlag för bedömning av undvikandebeteende saknas vid ”gles” placering
av vindkraftverk till havs utgår bedömningen i denna miljökonsekvensbeskrivning från
att arten kommer att uppvisa ett måttligt till starkt undvikandebeteende kopplat till den
planerade vindparken. Det förväntade effektavståndet/influensområdet, det vill säga
inom vilket avstånd undanträngningseffekter kan förväntas uppstå för arten är upp till
tre kilometer.
Det är således troligt att alfåglarna kommer att undvika det påverkade området i viss
utsträckning och uppsöka nya områden kring Aurora. Som beskrivits ovan är Aurora
inte ett födosöksområde för alfågel och förekomsten av alfågel är betydligt lägre än i
det intilliggande Natura 2000-området. Det är därför bara de fåtal individer av arten
som idag vistas tillfälligt i parken som riskerar att påverkas av
undanträngningseffekten. De för alfågeln viktiga utsjöbankarna i Natura 2000-området
är lokaliserade på långt avstånd från vindpark Aurora (10-50 kilometer) och
sannolikheten
för
att
vindparken
skulle
generera
störningseller
undanträngningseffekter som påverkar de viktiga födosöksområdena inom Natura
2000-området bedöms vara obefintlig. Avståndet mellan vindparken och
födosöksområdena överstiger med marginal det undvikandeområde på 3 kilometer
från vindparken som kan antas uppstå kring vindparken. Vindparken bedöms därmed
inte påverka attraktiviteten vid något av de grundare områden som nyttjas som
födosöksområde för arten.
Med utgångspunkt i ovanstående görs bedömningen att vindparken kommer att ge
upphov till vissa lokala effekter i form av ett undvikandebeteende hos alfågel som
innebär att området med en anslutande zon helt eller delvis överges av arten. Sett till
att vindparksområdet helt saknar värde som födosöksområde för arten, att
individantalet inom influensområdet är lågt samt att det finns andra områden kring och
i Natura 2000-området som förväntas nyttjas av fåglarna i stället, bedöms effekterna
av undanträngningen bli obetydliga för arten och populationen i området.
Den sammantagna konsekvensen för alfågel till följd av undvikandeeffekter bedöms
som försumbar jämfört med nollalternativet.
Barriäreffekt
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Vindparkens påverkan som barriär med förlängda flygvägar som följd beror på hur
alfåglarna migrerar till sina häckningsområden samt mellan födosöksområden i
Östersjön under övervintringen i området. Som beskrivs i avsnitt 6.4.2 och i Bilaga B.3
förekommer sannolikt ingen migration in någon större omfattning genom
vindparksområdet. Alfåglarna bedöms inte heller göra några längre regelbundna lokala
eller regionala förflyttningar utan bedöms vara relativt stationära under vintern. Då de
grunda födosöksområdena är lokaliserade öster och söder om Aurora bedöms
vindparken inte generera någon barriäreffekt mellan dessa områden.
Skulle det förekomma migration genom vindparksområdet kan det konstateras att
barriäreffekterna blir beroende av de migrerande alfåglarnas undvikandebeteende i
förhållande till vindparken. Som beskrivits ovan innebär det stora avståndet mellan
vindkraftverken som planeras i vindpark Aurora att sannolikheten att individer av
alfågel flyger in i parken ökar vilket minskar den eventuella barriäreffekten.
Skulle alfåglar trots detta välja att migrera runt parken blir flygrutten något förlängd.
Eventuella effekter av detta bedöms dock bli mycket små då den extra flygsträckan blir
försumbar i förhållande till migrationssträckans totala längd. Några konsekvenser till
följd av detta bedöms inte föreligga.
Med utgångspunkt i dessa resonemang bedöms barriäreffekterna för alfåglar bli små.
Någon omfattande migration eller daglig förflyttning av alfågel genom vindparken
förväntas inte förekomma och avståndet mellan vindkraftsverken medger dessutom att
alfåglar eventuellt kan flyga genom parken.
Den sammantagna konsekvensen av vindparkens barriäreffekter för alfågel bedöms
därmed bli försumbara i jämförelse med nollalternativet.
Kollisionsrisk
Risken att alfåglar kolliderar med vindkraftverk och förolyckas hänger samman med
fåglarnas flygskicklighet och flygmönster, ekologi och beteende samt vindparkens
utformning. En viktig faktor är hur alfåglarna migrerar generellt samt i och kring det
specifika projektområdet, och beror därmed av vilka undanträngnings- och
barriäreffekter som uppstår.
Som beskrivs ovan uppvisar alfåglar generellt ett måttligt till starkt
undvikandebeteende i anslutning till vindkraftverk baserat på tidigare uppförda
vindparker till havs. Till följd av det stora avståndet mellan vindkraftverken i vindpark
Aurora kommer undvikandebeteendet dock eventuellt bli svagare i Aurora. För att inte
underskatta kollisionsrisken utgår bedömningen dock från att alfågel kan komma att
flyga in i parken. Vidare görs bedömningen utifrån ett antagande om att
undvikandebeteendet kommer att minska över tid. Med detta som utgångspunkt
förväntas kollisionsrisken inte underskattas i och med att ett minskande
undvikandebeteende ökar risken för kollision både i samband med migration, lokala
förflyttningar och vid tillfällig vistelse.
Alfågel flyger i normalfallet lågt över havsytan med en medelflyghöjd på 1,9 meter över
havsytan både under migration och vid lokal förflyttning kortare sträckor under
övervintringsperioden. Frigången mellan vattenyta och rotorbladens nedersta spets
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kommer att vara minst 30 meter i vindpark Aurora och kollisionsrisken bedöms därmed
vara låg även för de individer av alfågel som eventuellt tidvis kan komma att uppehålla
sig inom vindpark Aurora eller passera genom parken.
Den sammantagna kollisionsrisken för alfågel för vindpark Aurora bedöms utifrån
förekomsten av alfågel i området, områdets förutsättningar för alfågeln samt fågelns
beteendemönster sammanfattningsvis medföra en liten kollisionsrisk för alfågel
oberoende av omfattningen av undvikande- och barriäreffekter. Enstaka individer kan
förolyckas, detta bedöms dock inte medföra sådana effekter att det ger påverkan på
populationsnivå och artens bevarandestatus. Effekten av detta bedöms bli så
begränsad och utspridd över tid att dess betydelse (konsekvens) för populationen av
alfågel lokalt bedöms bli försumbar jämfört med nollalternativet.
Slutsats
Påverkan under driftsfasen förväntas inte generera någon betydande negativ effekt på
alfågel. Störningar kommer sannolikt att ge upphov till en liten effekt i form av ett
undvikandebeteende som innebär att området för vindparken och dess närområde
delvis överges av arten. Sett till att influensområdet (det område som delvis överges)
helt saknar värde som födosöksområde för arten, att individantalet inom
influensområdet är mycket lågt samt att effekten möjligen minskas något över tid,
bedöms effektens betydelse för arten (konsekvens) som försumbar jämfört med
nollalternativet. Andra områden som i stället kan nyttjas av arten finns i Auroras
närområde.
Vindpark Aurora bedöms inte generera barriäreffekter av betydelse vid lokala
förflyttningar mellan födosöksområden vintertid och bedöms därmed inte orsaka någon
effekt (och därmed inte heller någon konsekvens) för populationen av alfågel jämfört
med nollalternativet i detta hänseende.
Enstaka individer av arten kommer sannolikt att förolyckas vid kollision under
vindparkens drifttid men effekten av detta bedöms bli så begränsad och utspridd över
tid att dess betydelse (konsekvens) för populationen av alfågel lokalt bedöms bli
försumbar jämfört med nollalternativet.
Då effekterna av samtliga påverkansfaktorer bedöms bli obetydliga bedöms den
sammantagna konsekvensen för alfågel som försumbar.
Tobisgrissla
Undanträngningseffekt
Tobisgrisslan uppvisar generellt ett svagt till måttligt undvikandebeteende i anslutning
till vindkraftverk vilket är lägre än för alfåglar. Det stora avståndet mellan
vindkraftverken som planeras i vindpark Aurora skulle, precis som för alfågeln, kunna
innebära att undanträngningseffekten blir mindre än för befintliga vindparker till havs.
För att inte underskatta undvikandebeteendet för tobisgrisslan utgår bedömningen i
miljökonsekvensbeskrivningen dock från att tobisgrissla uppvisar ett lika starkt
undvikande av vindparker i drift som alfåglar, det vill säga att avståndet inom vilket
undanträngningseffekter kan förväntas uppstå för arten är upp till tre kilometer från en
vindpark.
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Undanträngningseffekten i området för vindparken och dess närområde bedöms bli
liten. Sett till att influensområdet (det område som delvis överges av tobisgrissla) helt
saknar värde som födosöksområde för arten och att individantalet inom
influensområdet är mycket lågt bedöms undanträngningseffekten få försumbara
konsekvenser för tobisgrisslan.
Barriäreffekt
Vindparkens barriäreffekter beror på hur tobisgrisslorna migrerar till sina
häckningsområden samt mellan födosöksområden i Östersjön under övervintringen i
området. Som beskrivs i avsnitt 6.4.3 och i Bilaga B.3 förväntas inte någon omfattande
migration förekomma genom verksamhetsområdet. Mängden migrerande individer
förväntas också vara begränsad eftersom en påfallande andel av de äldre
tobisgrisslorna bedöms kvarstanna i närheten av häckningsplatserna även under
vintern. Inte heller vid lokala förflyttningar vintertid bedöms vindparken generera någon
barriäreffekt av betydelse för tobisgrissla. Detta med hänseende till att de grunda
områden som har viktig funktion som födosöksområden, samtliga är lokaliserade öster
respektive söder om Aurora. Tobisgrissla kommer fortsatt kunna röra sig fritt mellan
dessa födosöksområden utan att vindkraftverken utgör en barriär.
Skulle det förekomma migration av tobisgrissla genom projektområdet kan
barriäreffekter uppstå. Omfattningen av barriäreffekten beror då på hur stort
undvikandebeteende som tobisgrisslan visar gentemot vindparken. Till följd av det
stora avståndet mellan vindkraftverken som planeras för vindpark Aurora samt
tobisgrisslans låga flyghöjd är det möjligt att undvikandebeteendet blir begränsat och
att tobisgrisslor kommer att kunna passera genom vindparken när den är i drift vilket
skulle innebära en lägre barriäreffekt. En viss barriäreffekt kan dock förväntas men den
extra sträcka som fåglarna behöver flyga är försumbar i förhållande till hela
migrationssträckan. Sammanfattningsvis förväntas ingen eller bara mycket begränsad
barriäreffekt att uppstå och konsekvenserna för de tobisgrisslor som eventuellt
påverkas bedöms bli försumbar. Vindparkens barriäreffekter för tobisgrissla bedöms
därmed bli obetydliga i jämförelse med nollalternativet.
Kollisionsrisk
Det finns en risk att tobisgrisslor kolliderar med vindkraftverk och förolyckas under
driftsfasen. Hur stor kollisionsrisken blir beror bland annat på fåglarnas
undvikandebeteende i förhållande till vindparken.
Som beskrivs ovan förväntas tobisgrisslan uppvisa ett svagt till måttligt
undvikandebeteende i anslutning till vindparken men till följd av Auroras utformning
med stora avstånd mellan vindkraftverken är det möjligt att undvikandebeteendet kan
vara svagare. För att inte underskatta kollisionsrisken utgår bedömningen från att
tobisgrisslorna kan komma att flyga in i parken. Med detta som utgångspunkt förväntas
kollisionsrisken inte underskattas i och med att ett ökande undvikandebeteende
minskar risken för kollision både i samband med migration, lokala förflyttningar och vid
tillfällig vistelse.
Risken för att tobisgrisslor skulle kollidera med planerade vindkraftverk minskas av att
området för Aurora inte bedöms hysa, eller ha förutsättningar att hysa, någon högre
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täthet av tobisgrissla, och visar idag på mycket sparsam förekomst. Arten har även ett
flygbeteende som bedöms minska risken för olycka kopplat till kollision med
vindkraftverkens roterande delar. Tobisgrisslor flyger liksom andra alkfåglar lågt, oftast
på en höjd väl understigande 20 meter. Inom vindpark Aurora har frigången mellan
vattenyta och rotor satts till 30 meter vilket bedöms reducera risken för att tobisgrissla
kolliderar med rotorn.
Då tobisgrisslorna inte bedöms migrera genom projektområdet i någon större
omfattning samt att de förekommer mycket sparsamt i området under övriga tider och
inte förväntas nyttja området för annat än tillfällig vistelse bedöms kollisionsrisken som
mycket låg. Enstaka individer av arten kan komma att förolyckas under vindparkens
drifttid. Effekten av detta bedöms bli så begränsad och utspridd över tid att dess
betydelse (konsekvens) för populationen av tobisgrissla lokalt bedöms bli försumbar
jämfört med nollalternativet.
Slutsats
Påverkan under driftsfasen förväntas inte generera någon betydande negativ effekt på
tobisgrissla. Störningar kommer sannolikt att ge upphov till en liten effekt i form av ett
undvikandebeteende för tobisgrissla, vilket innebär att området för vindparken och
dess närområde delvis överges av arten. Sett till att influensområdet (det område som
delvis överges av tobisgrissla) helt saknar värde som födosöksområde för arten och
att individantalet inom influensområdet är mycket låg, bedöms effektens betydelse för
arten (konsekvens) som försumbar jämfört med nollalternativet.
Vindpark Aurora bedöms inte generera barriäreffekter av betydelse för tobisgrissla,
vare sig vid migration eller vid lokala förflyttningar mellan födosöksområden vintertid
och bedöms därmed inte orsaka någon effekt (och därmed inte heller någon
konsekvens) för populationen av tobisgrissla jämfört med nollalternativ i detta
hänseende.
Enstaka individer av arten kommer sannolikt att förolyckas under vindparkens driftsfas
men effekten bedöms bli så begränsad och utspridd över tid att dess betydelse
(konsekvens) för populationen av tobisgrissla lokalt bedöms bli försumbar jämfört med
nollalternativet.
Den sammantagna konsekvensen för tobisgrissla bedöms som försumbar.

9.3

Avvecklingsfas

I detta avsnitt redogörs det för effekter och konsekvenser på naturtyper och utpekade
arter under projektets avvecklingsfas.
9.3.1

Naturtyper

Sedimentspridning och sedimentation
Slutligen kan avvecklingsarbetet, likt anläggning av vindparken, innebära en viss ljudoch sedimentspridning i samband med borttagande av fundament och upptagning av
kablar. Sedimentspridning förväntas ske i en betydligt mindre omfattning jämfört med
anläggningsfasen. Då sedimentspridning bedöms vara mycket liten under
avvecklingsfasen bedöms även spridning av organiska föreningar, näringsämnen och
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metaller vara mycket liten. Ingen påverkan på naturtyper inom Natura 2000-området
bedöms kunna uppstå av sedimentspridning och spridning av organiska föreningar,
näringsämnen och metaller. Därav bedöms sedimentspridning inte medföra några
konsekvenser under avvecklingsfasen.
Ljud
Den påverkan från ljudspridning vid avveckling som eventuellt kan uppstå utgörs av
beteendeförändringar lokalt kring fundamenten, det vill säga att fisken undviker
området i direkt anslutning till avvecklingsplatsen. Ljudutbredning bedöms vara lokal
och temporär och bedöms inte påverka naturtyperna inom Natura 2000-området och
inte heller de typiska arterna knutna till naturtyperna.
Främmande arter
Genom att barlastkonventionen och gällande regelverk beaktas bedöms påverkan från
spridning av främmande arter inom Natura 2000-området vara obetydlig och inte
medföra några konsekvenser.
Undanträngningseffekt, barriäreffekt och kollisionsrisk
Konsekvensbedömningen för de typiska fågelarterna under avvecklingsfasen
motiveras på samma sätt som bedömningen för anläggningsfasen. Vindparksområdet
är inte av stor ekologisk betydelse för någon av de typiska fågelarterna ejder, sjöorre,
smålom eller storlom. Vindparken och dess uppskattade influensområde för påverkan
saknar helt värde som födosökområde för samtliga av de typiska arterna, vilka
förekommer i mycket låga antal inom området. Avvecklingsfasen för vindpark Aurora
bedöms därför innebära försumbara konsekvenser för de typiska fågelarterna
avseende undanträngning, barriäreffekt och kollisionsrisk.
Slutsats
Sedimentspridning bedöms vara av mycket mindre omfattning vid avveckling jämfört
med anläggning, dvs näst intill obefintlig spridning in i Natura 2000-området. Även
spridning av organiska föreningar, näringsämnen och metaller bedöms vara obefintlig.
Ljudutbredning bedöms vara lokal och temporär och bedöms inte påverka naturtyper
inom Natura 2000. Ingen spridning av främmande arter inom Natura 2000-området
förväntas. Sammanfattningsvis bedöms miljöeffekter från vindparkens avveckling vara
obetydliga för naturtyper inom Natura 2000. Miljökonsekvenser bedöms vara
försumbara.
9.3.2

Utpekade arter

Det här avsnittet beskriver identifierade effekter och konsekvenser under
avvecklingsfasen för de utpekade arterna tumlare, alfågel och tobisgrissla.
Tumlare
Se Bilaga B.2 för beskrivning av effekter och konsekvenser för den utpekade arten
tumlare under vindparkens avvecklingsfas.
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Tumlare förekommer idag i mycket låga tätheter vid vindparksområdet vilket gör att
risken för påverkan under avvecklingsfasen bedöms som mycket liten och
konsekvenserna bedöms som försumbara (Bilaga B.2).
Alfågel
Påverkan under avvecklingsfasen bedöms vara liknande, men troligtvis mindre, än den
under anläggningsfasen. För vidare beskrivning av avvecklingsfasen hänvisas läsaren
till bilaga C.
Undanträngningseffekt
Under avvecklingsfasen kommer störningar i form av visuell störning, där fåglarna ser
ett eller flera objekt (exempelvis fartyg), och störning från ljudalstrande arbeten ge
upphov till en undvikandeeffekt som innebär att området för avvecklingsarbeten helt
eller delvis undviks av de alfåglar som eventuellt befinner sig i området. Påverkan
under avvecklingsfasen kommer med stor sannolikhet att ge upphov till vissa lokala
effekter i form av ett undvikandebeteende för alfågel. Påverkan under avvecklingsfas
är temporär och förväntas inte generera någon betydande negativ effekt på alfågel.
Barriäreffekt
Varken migrationsmönster eller flygstråk mellan lokala födosöksområden vintertid
bedöms passera över avvecklingsområdet för Aurora i någon större omfattning.
Därmed bedöms avvecklingsfasen av vindpark Aurora inte heller orsaka någon
barriäreffekt av betydelse för arten varvid konsekvensen bedöms som försumbar
jämfört med nollalternativet.
Kollisionsrisk
Kollisionsrisk består i kollision med fartyg och redskap för avvecklingsarbeten. Då
alfåglar har ett undvikandebeteende bedöms kollisionsriskerna i denna fas vara
mycket låga. Med bakgrund av det låga antal individer alfågel som vistas i
vindparksområdet bedöms enstaka individer möjligtvis kunna kollidera med
exempelvis kranar och fartyg. Enstaka individer av arten kan möjligtvis komma att
förolyckas vid kollision, men effekten bedöms bli så begränsad att dess konsekvens
för populationen lokalt bedöms bli försumbar jämfört med nollalternativet.
Slutsats
Sett till att influensområdet helt saknar värde som födosöksområde för arten och att
individantalet inom influensområdet är mycket lågt, bedöms konsekvenserna av
undanträngningseffekten som försumbara för alfågel. Ingen barriäreffekt bedöms
uppstå som konsekvens av arbeten under avvecklingsfasen. Kollisionsrisken för
alfågel bedöms vara mycket liten och några effekter på populationsnivå till följd av
eventuella kollisioner bedöms inte uppstå.
Påverkan i form av undanträngning, barriäreffekt eller kollision i samband med
avveckling av anslutningskablar inom den södra kabelkorridoren som går i närheten
av Natura 2000-området bedöms vara obefintlig. Inte heller någon av de övriga
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föreslagna kabelkorridorerna bedöms medföra någon påverkan då de befinner sig på
ännu större avstånd från utsjöbankarna i N2000-området.
Sammantaget bedöms vindparkens avvecklingsfas medföra försumbara
konsekvenser för alfåglar med avseende på undanträngningseffekt, barriäreffekt och
kollisionsrisk.
Tobisgrissla
Påverkan under avvecklingsfasen bedöms vara liknande, men troligtvis mindre, än den
under anläggningsfasen. För vidare beskrivning av avvecklingsfasen hänvisas läsaren
till bilaga C.
Undanträngningseffekt
Påverkan under avvecklingsfasen i form av visuell störning, där fåglarna ser ett eller
flera objekt (exempelvis fartyg), och störning från ljudalstrande arbeten, kan komma
att ge upphov till vissa lokala effekter i form av ett undvikandebeteende för tobisgrissla
som innebär att området för vindkraftparken och dess närområde helt eller delvis
överges av arten. Då vindparksområdet och dess influensområdet helt saknar värde
som födosöksområde för arten och individantalet inom influensområdet är mycket låg,
samt att det finns andra områden kring Natura 2000-området som förväntas föredras
av arten, bedöms konsekvensen som försumbar. Avveckling av vindpark Aurora
bedöms inte orsaka någon effekt för populationen av tobisgrissla jämfört med ett
nollalternativ. Konsekvensen bedöms bli försumbar.
Barriäreffekt
Vindpark Aurora genererar inga barriäreffekter av betydelse för tobisgrissla, vare sig
vid migration eller vid lokala förflyttningar mellan födosöksområden vintertid. Mängden
migrerande individer genom vindparken förväntas inte påverkas i större omfattning.
Bedömningen av vindparkens konsekvenser vid avveckling skiljer sig inte från den
bedömning som gjordes av konsekvenserna under anläggnings- och drifttiden.
Därmed bedöms konsekvensen som försumbar jämfört med ett nollalternativ.
Kollisionsrisk
Vindkraftverken inom vindparken kommer att tas ur drift och nedmonteras succesivt.
Risken för kollision är i denna fas varken högre eller mindre än vad som redovisats för
anläggningsfas och driftsfas, avsnitt 9.1.2 respektive 9.2.2.
Sammantaget görs bedömningen att påverkan under avvecklingsfasen i form av fasta
anläggningar, roterande delar och trafik inte förväntas generera någon betydande
negativ effekt i form av kollisionsskadade tobisgrisslor. Enstaka individer av arten kan
komma att förolyckas under avvecklingsfasen men effekten bedöms bli så begränsad
att konsekvensen för populationen lokalt bedöms bli försumbar jämfört med ett
nollalternativ.
Slutsats
Sett till att influensområdet helt saknar värde som födosöksområde för tobisgrissla och
att arten förväntas söka sig till andra områden kring Natura 2000-området bedöms
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konsekvenserna av undanträngningseffekten som försumbara. Ingen barriäreffekt
bedöms uppstå som konsekvens av arbeten under avvecklingsfasen, varken under
migration eller vid lokala förflyttningar. Kollisionsrisken för tobisgrissla bedöms vara
mycket liten och några effekter på populationsnivå till följd av eventuella kollisioner
bedöms inte uppstå.
Påverkan i form av undanträngning, barriäreffekt eller kollision i samband med
avveckling av anslutningskablar inom den södra kabelkorridoren som går i närheten
av Natura 2000-området bedöms vara obefintlig. Inte heller någon av de övriga
föreslagna kabelkorridorerna bedöms medföra någon påverkan då de befinner sig på
ännu större avstånd från utsjöbankarna i N2000-området.
Påverkan under avvecklingsfasen förväntas inte generera någon betydande negativ
effekt på tobisgrissla. Den sammantagna konsekvensen för tobisgrissla i
avvecklingsfasen bedöms som försumbar.
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10

Kumulativa effekter

I föreliggande kapitel beskrivs bedömningen av kumulativa effekter. Kumulativa
miljöeffekter beskriver hur en åtgärd eller en verksamhet, tillsammans med andra
tidigare, pågående eller framtida åtgärder eller verksamheter, påverkar miljön i ett
område. I detta kapitel beskrivs således de samlade effekterna från den planerade
vindparken Aurora i kombination med den påverkan som uppstår, eller som skulle
kunna uppstå, från en eller flera närliggande havsbaserade vindparker eller andra
åtgärder eller verksamheter som kan ge upphov till kumulativ påverkan.
En utgångspunkt för bedömningen av de kumulativa effekterna är att endast befintliga
och tillståndsgivna åtgärder och verksamheter, vilka potentiellt kan påverka samma
miljöaspekter som den planerade vindparken, till fullo inkluderas i bedömningen för
Natura 2000-området. Sådana åtgärder och verksamheter bedöms vara tillräckligt
konkreta och tillräckligt väl definierade för att en bedömning av kumulativa effekter ska
kunna göras.
Även kumulativa effekter från åtgärder och verksamheter som planeras men som inte
erhållit tillstånd beskrivs i viss utsträckning, men endast i den mån det är möjligt utifrån
tillgängligt informationsunderlag, exempelvis samrådsunderlag eller information som
finns publicerad på olika verksamhetsutövares hemsidor. I sammanhanget kan det
särskilt understrykas att det för planerade icke-tillståndsgivna projekt som regel
föreligger mycket stor osäkerhet kring vad gäller såväl ett projekts möjlighet att faktiskt
realiseras som dess slutliga utformning och miljöpåverkan, vilket försvårar möjligheten
till bedömning av kumulativa effekter. Som exempel kan nämnas att utformningen av
projekt- och verksamhetsområden för havsbaserade vindparker ofta förändras,
exempelvis då områden anpassas för att ta hänsyn till olika förekommande intressen.
Utöver bedömningarna av kumulativa effekter från andra havsbaserade vindparker
görs även en bedömning av kumulativa effekter från sjöfart och fiske. Eftersom det inte
förekommer några elkablar eller gasledningar som är förlagda på havsbotten inom
Auroras omedelbara närområde ingår inga sådana anläggningar och installationer i
bedömningen av de kumulativa effekterna.
Inom den planerade vindparken Auroras närområde i Egentliga Östersjön förekommer
två befintliga svenska havsbaserade vindparker, Kårehamn och Bockstigen. Därutöver
förekommer ett antal olika planerade havsbaserade vindparker, både inom och utanför
svensk ekonomisk zon, se avsnitt 5.6.1. De planerade vindparkernas nuvarande status
varierar, för vissa av dem har samråd genomförts, medan andra projekt befinner sig i
tidigare utredningsskeden. I Tabell 20 och i Figur 43 redovisas befintliga samt
planerade vindparker inom den planerade vindparken Auroras närområde. De
planerade projekt som är belägna utanför svensk ekonomisk zon och som ingår i
bedömningen av de kumulativa effekterna ligger inom samma övergripande område
och redovisas därför samlat i tabellen.
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Tabell 20. Befintliga och planerade vindparker inom Auroras närområde för vilka kumulativa effekter bedöms.

Vindpark/projekt

Projektets status

Avstånd till Aurora
(kilometer)

Byggår

Bockstigen I

I drift sedan 1998

34

1998

Kårehamn

I drift sedan 2013

35

2013

Kultje
havsvindpark,
Sverige

Under utveckling

Vindparken angränsar till
Aurora

-

Bockstigen II,
Sverige

Under utveckling

25 - 30

-

Öland
havsvindpark,
Sverige

Under utveckling

37,5

-

Gotland
havsvindpark,
Sverige

Under utveckling

Vindparken överlappar
delvis med Aurora

-

Södra
Midsjöbanken,
Sverige

Under utveckling

75

2026 2028

Nya Utgrunden,
Sverige

Under utveckling

53,5

-

Under utveckling

90 - 150

-

Baltyk 1, Baltica 1,
Baltex 4, Baltex 5
och Sea Wind
Kilwer
(Utanför svensk
ekonomisk zon)
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Figur 43. Befintliga vindparker samt planerade projekt inom Auroras närområde. © [Lantmäteriet] 2021

10.1

Anläggningsfas

Sedimentsuspension
För sedimentsuspension är det endast de planerade vindparkerna Kultje havsvindpark
och Gotland havsvindpark som skulle kunna ge upphov till kumulativa effekter med
den planerade vindparken Aurora. De övriga vindparkerna ligger på för stora avstånd
från Aurora för att påverkansområdena för sedimentsuspension ska kunna överlappa.
De befintliga vindparkerna ger inte upphov till någon betydande sedimentsuspension,
vilket innebär att inga kumulativa effekter avseende denna påverkansfaktor uppstår.
Eventuella kumulativa effekter skulle teoretiskt sett kunna uppstå i de områden där
påverkansområdena avseende sedimentsuspension för de planerade vindparkerna
överlappar varandra, dock under förutsättning att de olika vindparkerna anläggs
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samtidigt och att anläggningsarbeten pågår mer eller mindre parallellt i de delar av de
olika planerade vindparkerna som angränsar till varandra.
Kultje havsvindpark är planerad att anläggas norr om Aurora och enligt
samrådsunderlaget för vindparken ska denna vindpark anläggas uteslutande med
flytande fundament, vilka som regel ger upphov till mindre sedimentsuspension än
bottenfasta fundament. Vid ett teoretiskt scenario där anläggningsarbeten som ger
upphov till sedimentsuspension utförs mer eller mindre samtidigt vid Auroras norra
gräns och vid Kultjes södra gräns (se Figur 43) skulle de områden som påverkas av
sedimentsuspension från respektive vindpark kunna överlappa varandra. Avståndet
från de områden där sedimentsuspension från respektive vindpark skulle kunna
överlappa varandra och gränsen för Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna överstiger dock 20 kilometer, vilket innebär att ingen kumulativ
påverkan på Natura 2000-området och de för området utpekade naturtyperna och
arterna samt de typiska arterna, inkluderat bottenflora och bottenfauna, fisk samt fågel,
kan uppstå.
Gotland havsvindpark överlappar delvis Aurora, vilket innebär att de båda projekten
inte kommer att kunna byggas ut i sin helhet. Däremot skulle de kunna anläggas så att
de båda vindparkerna ligger i anslutning till varandra. Gotland havsvindpark har dock
inte varit föremål för samråd ännu, vilket innebär att det är mycket oklart vilket område
som slutligen kan komma att bli aktuellt och vad som kan komma att byggas. Vid ett
teoretiskt scenario där anläggningsarbeten som ger upphov till sedimentsuspension
utförs mer eller mindre samtidigt vid Auroras nordöstra gräns och vid Gotland
havsvindparks sydöstra gräns (se Figur 43) skulle de områden som påverkas av
sedimentsuspension från respektive vindpark kunna överlappa varandra. Avståndet
från de områden där sedimentsuspension från respektive vindpark skulle kunna
överlappa varandra och gränsen för Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna överstiger dock 5 kilometer, vilket innebär att ingen kumulativ
påverkan på Natura 2000-området och de för området utpekade naturtyperna och
arterna samt de typiska arterna, inkluderat bottenflora och bottenfauna, fisk samt fågel,
kan uppstå.
Sedimentation
För sedimentation är det endast de planerade vindparkerna Kultje havsvindpark och
Gotland havsvindpark som skulle kunna ge upphov till kumulativa effekter för den
planerade vindparken Aurora. De övriga vindparkerna ligger på för stora avstånd från
Aurora (se Figur 43) för att påverkansområdena för sedimentation ska kunna
överlappa. De befintliga vindparkerna ger inte upphov till någon sedimentation, vilket
innebär att inga kumulativa effekter avseende denna påverkansfaktor uppstår.
Eventuella kumulativa effekter skulle kunna uppstå i de områden där
påverkansområdena avseende sedimentation för de olika planerade vindparkerna
överlappar varandra. Kumulativa effekter avseende sedimentation kan, till skillnad från
för sedimentsuspension, uppstå även om de olika vindparkerna anläggs vid olika
tillfällen.
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Precis som för sedimentsuspension är avstånden till Natura 2000-områdets gräns från
de delar av den planerade vindparken Aurora och de delar av Kultje och Gotland
havsvindparker där påverkansområdena för sedimentation skulle kunna överlappa
stora. Detta innebär att ingen kumulativ effekt avseende sedimentation uppstår för
Natura 2000-området och inte heller för de för området utpekade naturtyperna och
arterna samt de typiska arterna, inkluderat bottenflora och bottenfauna, fisk samt fågel.
Miljögifter och näringsämnen
Påverkansfaktorn miljögifter och näringsämnen är relaterad till påverkansfaktorerna
sedimentsuspension och sedimentation (se avsnitt 8.1.3 samt ovanstående stycken).
Förutsättningarna för att kumulativa effekter avseende miljögifter och näringsämnen
skulle kunna uppstå är därmed desamma som för sedimentsuspension och
sedimentation. Mot bakgrund av detta bedöms kumulativa effekter avseende miljögifter
och näringsämnen på Natura 2000-området och de för området utpekade naturtyperna
och arterna samt de typiska arterna, inkluderat bottenflora och bottenfauna, fisk samt
fågel, inte kunna uppstå.
Undervattensljud
För undervattensljud är det de planerade vindparkerna Kultje havsvindpark,
Bockstigen II, Öland havsvindpark, Gotland havsvindpark och Södra Midsjöbanken,
samt även de projekt som är belägna utanför svensk ekonomisk zon, som skulle kunna
ge upphov till kumulativa effekter. Detta kan inträffa om anläggningsarbeten som ger
upphov till höga impulsiva ljud (framför allt pålning) pågår samtidigt inom de olika
planerade vindparkerna. Ett sådant scenario skulle kunna innebära att
ljudutbredningen från de olika vindparkerna överlappar, eller att ljudutbredningen blir
sådan att exempelvis tumlare, på grund av undervattensljudet, inte kan uppehålla sig
inom sina kärnområden. De befintliga vindparkerna ger inte upphov till något
betydande undervattensljud, vilket innebär att inga kumulativa effekter avseende
denna påverkansfaktor uppstår.
Eventuell påverkan från flera vindparker skulle framför allt kunna ge upphov till
kumulativa effekter på tumlare och fisk under anläggningsfasen. Effekterna kan bestå
av att tumlare och fisk behöver simma längre sträckor för att komma bort från områden
där höga nivåer av undervattensljud förekommer. Alternativt att tumlare och fisk blir
inträngda eller inte kan uppehålla sig inom vissa områden om anläggningsarbeten
pågår samtidigt på flera olika platser.
Kultje havsvindpark planeras anläggas med enbart flytande fundament, vilket innebär
att ingen pålning av fundamenten behöver ske. Dock kan de förankringsanordningar
som håller fast de flytande fundamenten komma att pålas ner. Bockstigen II ligger i
huvudsak inom relativt grunda områden, där vattendjupet är cirka 10 - 30 meter, vilket
skulle kunna påverka valet av fundament, exempelvis genom att
gravitationsfundament kan vara ett möjligt alternativ. Öland havsvindpark, Gotland
havsvindpark och Södra Midsjöbanken ligger också delvis inom relativt grunda
områden, vilket kan påverka behovet och omfattningen av eventuell pålning. Som
tidigare nämnts är status för Öland havsvindpark vid tidpunkten för detta dokuments
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upprättande oklar. Behovet och omfattningen av eventuell pålning för de planerade
projekt som är belägna utanför svensk ekonomisk zon är okänt.
Om en eller flera av de planerade vindparkerna meddelas tillstånd och anläggs
samtidigt som vindpark Aurora kan ljudalstrande arbetsmoment (främst pålning av
fundament och/eller förankringsanordningar), som utförs samtidigt och inom områden
i de olika vindparkerna som ligger relativt nära varandra, resultera i ett mer omfattande
påverkansområde. Ett scenario där samtliga planerade vindparker inte bara realiseras,
utan även anläggs samtidigt, bedöms dock vara orealistiskt.
Anläggningsarbetena för en vindpark planeras lång tid i förväg och tillsynsmyndigheten
kommer att vara involverad i arbetet med framtagandet av kontrollprogrammen.
Därutöver kommer både kontrollprogram och installationsplaner att inges till
tillsynsmyndigheten flera månader innan arbetena påbörjas. Tillsynsmyndigheten
kommer därmed att ha en helhetsbild över planerade anläggningsarbeten inom
området, vilket möjliggör för tillsynsmyndigheten att tillsammans med
verksamhetsutövarna samordna och koordinera utförandet till undvikande av
kumulativa effekter, samt även förelägga om nödvändiga skyddsåtgärder eller
försiktighetsmått. Mot bakgrund av detta bedöms kumulativa effekter på Natura 2000området och de för området utpekade naturtyperna och arterna samt de typiska
arterna, inkluderat bottenfauna och fisk avseende undervattensljud vara försumbara.
För de planerade vindparker som ligger utanför svensk ekonomisk zon kommer
samverkan för att minska risken för att kumulativa effekter uppstår att ske så långt det
är möjligt.
Även ljud från den fartygstrafik som hör samman med de planerade vindparkerna,
samt ljud från den ordinarie sjöfarten inom området, kan komma att ge upphov till
kumulativa effekter. De närliggande farlederna för sjöfarten ger redan idag upphov till
undervattensljud och den tillkommande fartygstrafiken i området under
anläggningsfasen för Aurora och de övriga planerade vindparkerna bedöms endast
bidra till en mycket begränsad ökning av undervattensljud från fartyg, samt endast
pågå under en begränsad tidsperiod. De kumulativa effekterna på Natura 2000området och de för området utpekade naturtyperna och arterna samt de typiska
arterna, inkluderat bottenfauna och fisk, bedöms därmed vara försumbara.
Främmande arter
Under anläggningsfasen för Aurora, samt under anläggningsfaserna för övriga
planerade vindparker, förekommer installations- och fraktfartyg som använder sig av
barlastvatten. Eventuella internationella fartyg kan, via barlastvattnet, medföra en risk
för introduktion eller spridning av främmande arter, vilket i kombination med den
ordinarie sjöfarten i området kan komma att ge upphov till kumulativa effekter.
Med beaktande av barlastkonventionen, gällande regelverk samt att merparten av
transporterna under anläggningsfasen för Aurora, samt för övriga planerade
vindparker, sker eller kan förväntas ske inom eller i nära anslutning till
anläggningsområdena bedöms de kumulativa effekterna på Natura 2000-området och
de för området utpekade naturtyperna och arterna samt de typiska arterna, inkluderat
bottenflora och bottenfauna samt fisk, avseende främmande arter som försumbara.
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Utsläpp till vatten
Utsläpp till vatten av miljö- och hälsofarliga ämnen kan uppkomma från den planerade
vindparken Auroras olika anläggningsdelar, från befintliga samt från övriga planerade
vindparker och deras respektive anläggningsdelar, från den fartygstrafik som uppstår
på grund av etableringen av vindparkerna, samt från den ordinarie sjöfarten i området.
Risken för utsläpp till vatten kan i viss mån förväntas öka med antalet vindparker och
med mängden trafik till och från vindparkerna inom området. För såväl befintliga som
planerade vindparker vidtas skyddsåtgärder och försiktighetsmått i syfte att minska
riskerna för utsläpp till vatten. Därutöver kommer, som tidigare nämnts, det att ske en
samordning och koordinering av anläggningsarbetena mellan tillsynsmyndigheterna
och de olika verksamhetsutövarna, till undvikande av kumulativa effekter. Mot
bakgrund av detta bedöms riskerna för kumulativa effekter avseende utsläpp till vatten
under anläggningsfasen vara små.
Kollisionsrisk, undanträngningseffekt och barriäreffekt
Den kumulativa påverkan på fåglar beskrivs samlat för samtliga faser nedan i avsnitt
10.2 om driftsfasen.

10.2

Driftsfas

Undervattensljud
De undervattensljud som kan uppkomma under driftsfasen är betydligt lägre, och av
en annan karaktär än de som uppstår under anläggningsfasen och eventuella ljud
förväntas i huvudsak förekomma i omedelbar anslutning till de enskilda
vindkraftverken. Avstånden mellan Aurora och de befintliga och planerade
vindparkerna är sådana att inga kumulativa effekter på Natura 2000-området och de
för området utpekade naturtyperna och arterna, samt de typiska arterna inkluderat
bottenfauna och fisk, med avseende på undervattensljud uppstår.
Elektromagnetiska fält
För den planerade vindparken Aurora, samt för befintliga och övriga planerade
vindparker, uppstår elektromagnetiska fält främst i omedelbar anslutning till de elkablar
som utgör det interna kabelnätet samt kring vindparkens anslutningskablar. Fältens
styrka avtar därefter snabbt med avstånden från kabeln.
Elektromagnetiska fält kan orsaka vissa mindre beteendeförändringar hos olika arter.
Utbredningen hos de elektromagnetiska fälten är begränsad och avstånden mellan
Aurora och de befintliga och planerade vindparkerna är sådana att inga kumulativa
effekter på Natura 2000-området och inte heller på de för området utpekade
naturtyperna och arterna, samt de typiska arterna inkluderat bottenflora och
bottenfauna, fisk samt fågel, med avseende på elektromagnetiska fält uppstår.
Främmande arter
Fartygstrafiken till och från den planerade vindparken Aurora samt till och från
eventuella övriga vindparker är betydligt mindre under driftsfasen än under
anläggningsfasen. I övrigt gäller samma förutsättningar som under anläggningsfasen
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där trafiken i huvudsak sker inom eller i nära anslutning till vindparkerna samt där
eventuella internationella transporter agerar i enlighet med barlastkonventionen. De
kumulativa effekterna avseende främmande arter på Natura 2000-området och de för
området utpekade naturtyperna och arterna, samt de typiska arterna inkluderat
bottenflora, bottenfauna och fisk, bedöms därmed som försumbara.
Hydrografiska förändringar
Hydrografiska förändringar i form av strömmar kan uppstå mycket lokalt kring
fundamenten inom vindpark Aurora och motsvarande förändringar kan förekomma
även inom de befintliga och de planerade vindparkerna. Förändringarna är beroende
av en mängd olika faktorer, exempelvis djup, strömförhållanden och fundamentstyper.
Hydrografiska förändringar som uppstår inom vindpark Aurora kommer inte att
medföra någon påverkan på Natura 2000-området, varför det inte uppstår några
kumulativa effekter med avseende på denna påverkansfaktor.
Klimat
Den planerade vindparken Aurora kan, tillsammans med befintliga och andra
planerade vindparker, generera positiva kumulativa effekter för klimatet och därmed
även för Natura 2000-området och de för området utpekade naturtyperna och arterna,
samt de typiska arterna inkluderat bottenflora, bottenfauna, fisk samt fågel. De positiva
effekternas samlade omfattning går inte att kvantifiera givet de förekommande
osäkerheterna kring de övriga planerade vindparkerna.
Kollisionsrisk, undanträngningseffekt och barriäreffekt
Bedömningen av kumulativa effekter för alfågel och tobisgrissla är samlad för samtliga
faser (anläggningsfas, driftsfas och avvecklingsfas) och beskrivs i detta kapitel. Detta
då bedömningarna inte skiljer sig mellan faserna.
Beaktat att lokaliseringen av vindpark Aurora inte förväntas sammanfalla med de större
migrationsrutterna för de båda arterna alfågel och tobisgrissla bedöms risken för att
vindparken skulle ge upphov till en barriäreffekt eller en betydande kollissionsrisk vara
försumbar. Bedömningen av barriäreffekt och kollisionsrisk gäller även för det fall att
effekterna av vindpark Aurora betraktas sammanvägt med effekterna av andra
planerade projekt.
Alfågel och tobisgrissla har en liknande ekologi där båda arterna är starkt knutna till
grundare havsområden för sitt födosök. Liksom för vindpark Aurora är majoriteten av
de lokaliseringar som idag utreds för vindkraft belägna inom djupare havsområden.
Inga av de projekt som är lokaliserade till djupare områden bedöms därför riskera att
ge upphov till en direkt förlust av habitat för alfågel eller tobisgrissla. Någon kumulativ
effekt i form av habitatförlust bedöms därmed inte uppkomma till följd av projekt Aurora.
Däremot är projekten Södra Midsjöbanken och Öland havsvindpark båda lokaliserade
till grundare områden med dokumenterade höga värden som födosöksområde för
alfågel och tobisgrissla. För dessa båda projekt föreligger således risk för direkt
habitatförlust. Risken för habitatförlust är emellertid varken större eller mindre till följd
av vindpark Aurora.
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Alfågel är relativt känslig för undanträngningseffekter till följd av havsbaserade
vindparker. Det förväntade effektavståndet är upp till tre kilometer från en vindpark
(Fox & Petersen, 2019; Skov, et al., 2015). Av denna anledning har vindparkens
samtliga faser (anläggning, drift och avveckling) bedömts generera en viss
undanträngningseffekt för alfågel med följden att tätheten inom området för Aurora
med största sannolikhet minskar efter en etablering av vindkraft. Minskningen ska
förstås som en sannolik omfördelning av alfågel inom området. De fåglar som tidigare
nyttjat området för Aurora bedöms därför med stor sannolikhet komma att nyttja ett till
Aurora närbeläget område utanför störningsavståndet. Beaktat att flertalet vindparker
under utredning ligger tämligen samlat och i de fall de ändå är spridda över området
är belägna på ett betydande avstånd från varandra görs bedömningen att arterna bör
ha goda förutsättningar att finna störningsfria alternativa områden för sin tillfälliga
vistelse utanför födosöksområdena.
Lokaliseringen av vindpark Aurora ligger vidare på ett avstånd väl överstigande de för
arten mest centrala födosöksområdena, dvs områden med djupförhållanden som
understiger 30 meter, Figur 27. Sannolikheten för att Aurora ensamt eller tillsammans
med andra befintliga eller planerade vindparker skulle generera störnings- eller
undanträngningseffekter som påverkar de för arten mycket viktiga födosöksområdena
inom Natura 2000-området bedöms därför vara obefintlig.
Sammantaget bedöms de kumulativa effekterna för alfågel och tobisgrissla ge upphov
till små negativa effekter.

10.3

Avvecklingsfas

Avvecklingsfasen för den planerade vindparken Aurora samt för övriga planerade
vindparker ligger så pass långt fram i tiden att det vid tidpunkten för detta dokuments
upprättande är omöjligt att bedöma de eventuella kumulativa effekterna för denna fas.
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11

Skyddsåtgärder

Följande skyddsåtgärder kommer att vidtas inom ramen för den planerade
verksamheten. De angivna skyddsåtgärderna har ingått som en förutsättning i de
genomförda konsekvensbedömningarna.
•

Till skydd för marina däggdjur och fisk ska mjuk uppstart (soft-start) tillämpas
innan seismisk utrustning används.

•

Under uppstart av undersökningsarbeten med seismiska metoder ska även
passiv akustisk övervakning nyttjas och det ska finnas observatörer på fartyget
som spanar efter marina däggdjur i närheten av fartyget.

•

Till skydd för tumlare ska utrustning för undersökningar med metoderna
sidoavsökande sonar och multistråleekolod operera med en ljudfrekvens
överstigande
200
kHz.

•

Till skydd för tumlare får undervattensljud från seismiska undersökningar under
perioden 1 maj – 31 augusti inte överstiga värdet SPLRMS-fast, VHF 100 dB re. 1
μPa inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

•

Inför pålningsarbeten ska akustiska metoder som motar bort tumlare, med
tekniker anpassade för tumlare, användas i erforderlig omfattning.

•

Pålning ska inledas med mjuk uppstart (soft-start), varefter styrkan i
hammarslagen successivt trappas upp till full styrka (ramp-up). Perioden för
mjuk uppstart och successiv upptrappning ska, tillsammans med övriga
skyddsåtgärder, vara tillräcklig för att skydda marina däggdjur mot
undervattensljud från pålningen som överskrider tröskelvärdena för permanent
hörselnedsättning (PTS) respektive temporär hörselnedsättning (TTS) för
tumlare.

•

Vid pålningsarbeten ska ljuddämpande utrustning användas.

•

Vid pålningsarbeten får undervattensljud inte överstiga värdet enkel puls
SPLRMS-fast, VHF 100 dB tumlare re 1μPa på ett avstånd om 9,4 kilometer från
ljudkällan.

•

Till skydd för tumlarens kalvnings- och parningsperiod får undervattensljud från
pålningsarbeten under perioden 1 maj - 31 augusti inte överstiga värdet
SPLRMS-fast, VHF 100 dB tumlare re 1μPa inom Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna.

•

Frigången mellan vattenyta och rotor har satts till 30 meter vilket har betydelse
för områdets sjöfågel. De flesta fåglar i området flyger lågt, vilket innebär att
en högre frigång medför en lägre kollisionsrisk.
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•

En miljö- och räddningsplan kommer att upprättas i samråd med
Kustbevakningen. Planen kommer bland annat att beskriva framkomligheten
vid olycka/utsläpp, samt möjligheten till sanering av oljeutsläpp eller utsläpp av
andra kemiska produkter som kan medföra en påverkan på omgivningen.
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12

Alternativredovisning

12.1

Inledning

Alternativredovisningen redogör för de olika alternativ som studerats för
verksamheten, samt de val och avvägningar som har gjorts med beaktande av
verksamhetens miljöeffekter och andra kriterier. Utgångspunkten för de studerade
alternativen har varit att de ska uppfylla det fastställda syftet med verksamheten, vilket
som tidigare nämnts är att producera förnybar el och på så sätt bidra till att nå Sveriges
energi- och klimatmål, samt förse samhälle och näringsliv, framför allt i södra Sverige,
med konkurrenskraftig el.
Alternativredovisningen omfattar i huvudsak (med undantag för lokalisering, se nedan)
alternativ i förhållande till Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, i
syfte att bedöma de olika alternativens miljöeffekter på de skyddade värdena i det
berörda Natura 2000-området. Med hänsyn till Natura 2000-prövningens direkta
koppling till tillståndet för verksamheten, är redovisningen av alternativa lokaliseringar
huvudsakligen en fråga som hanteras inom prövningen enligt SEZ. För att ge en
samlad bild beskrivs även lokaliseringsutredningen i denna Natura 2000miljökonsekvensbeskrivning.
Nollalternativet, vilket avser en redogörelse för de effekter som förväntas uppstå eller
utebli om den ansökta verksamheten inte kommer till stånd, redovisas i avsnitt 12.5.
12.1.1

Utgångspunkter för lokalisering

Av 2 kap. 6 § miljöbalken framgår att det för en verksamhet eller en åtgärd som tar ett
mark- eller vattenområde i anspråk ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn till
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön (den så kallade lokaliseringsprincipen). Valet av plats för den ansökta
verksamheten har skett utifrån en utförlig och omfattande lokaliseringsutredning, där
OX2:s slutliga val av projekteringsområden till havs är resultatet av en systematisk
utvärdering, baserad på bland annat förväntade miljöeffekter, där mindre lämpliga
lokaliseringar stegvis har valts bort.
OX2:s strategi för bolagets havsbaserade projektportfölj är att mer eller mindre
parallellt driva fram flera storskaliga vindkraftsprojekt längs Sveriges kust. Detta i syfte
att så snabbt som möjligt accelerera utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften i
Sverige, för att på så sätt möta det angelägna behovet av förnybar el. Detta har
avgörande betydelse för förutsättningarna att nå Sveriges klimatmål avseende utsläpp
av växthusgaser och förnybar elproduktion.
Den primära målsättningen med lokaliseringsutredningen har varit att utifrån en bred
ansats och en grundlig utredning av möjliga områden till havs, välja ut de områden runt
södra Sveriges kustområden som har de bästa förutsättningarna för etablering av
havsbaserad vindkraft.
De utvalda områdena ska uppfylla urvalskriterierna (se nedan) med så få motstående
intressen som möjligt och med så få negativa miljöeffekter som möjligt. Det ska även
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finnas förutsättningar för anslutning till elnätet, alternativt andra möjligheter för
överföring av producerad energi.
OX2:s genomförda lokaliseringsutredning har resulterat i ett antal olika lämpliga
områden i Kattegatt, Södra Östersjön samt Egentliga Östersjön.
I nedanstående stycken redogörs för de grundläggande utgångspunkter som har
tillämpats för att undersöka och utvärdera möjliga lokaliseringar och som därmed
utgjort kriterier för bedömning av de olika lokaliseringsalternativen.
Geografisk avgränsning till södra Sverige
Som angetts tidigare förväntas elanvändningen i Sverige enligt flera prognoser öka
kraftigt under de kommande åren, till följd av bland annat elektrifiering, nyetablering av
energikrävande industri samt en omställning av delar av den befintliga industrin. En
betydande del av den ökade elanvändningen förväntas ske kring städer och tätorter i
södra Sverige. Orsakerna till detta är bland annat den tidigare nämnda elektrifieringen
men även en befolkningsökning i kombination med en tilltagande urbanisering.
Kärnkraften har historiskt sett stått för den absoluta merparten av elproduktionen i
södra Sverige. Under de senaste dryga 20 åren har dock hälften av de svenska
kärnkraftsreaktorerna avvecklats, Barsebäck 1 (1999), Barsebäck 2 (2005),
Oskarshamn 1 och 2 (2017) samt Ringhals 1 (2019) och Ringhals 2 (2020).
Sammantaget har detta medfört ett betydande elproduktionsbortfall i södra Sverige,
inom elområde 3 (Stockholm, SE 3) och elområde 4 (Malmö, SE 4), vilket innebär att
det numera råder betydande underskott på el i dessa elområden. Underskottet
kommer troligtvis att förvärras då en majoritet av den befintliga kraftproduktionen
sannolikt kommer att behöva ersättas på grund av åldersskäl fram till 2040.
Under 2021 och början av 2022 har elpriserna fluktuerat väldigt mycket och under
hösten och vintern har det periodvis varit historiskt höga elpriser, framför allt inom
elområde 3 och 4. Detta har bland annat fått till följd att olika industrier, framför allt
elintensiva industrier, vid ett eller flera tillfällen har behövt avbryta hela eller delar av
sin verksamhet. De höga elpriserna i kombination med underskottet på el innebär att
verksamheters och industriers möjlighet till lönsamhet, nyetablering, tillväxt och
utveckling påtagligt försämras.
En ökad kapacitet för överföring av el från de norra (elområde 1 och 2) till de södra
delarna av Sverige skulle eventuellt kunna bidra till att mildra problemen något. Detta
kräver dock omfattande förstärkningar av transmissionsnätet, vilket är processer som
typiskt sett har mycket långa ledtider. Det förväntas även ske en snabb och betydande
ökning av elbehovet i norra Sverige, framför allt på grund av etablering av nya och
elintensiva verksamheter (exempelvis serverhallar eller batterifabriker) och en
elektrifiering av den befintliga industrin (exempelvis stålproduktionen). I en regional
elnätsanalys som genomförts av Region Norrbotten och Region Västerbotten under
2020 anges att södra Sverige i framtiden inte kan räkna med att förlita sig på el från
dessa två regioner i norr.
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För att möta behoven på elmarknaden, när förutsättningarna för överföring av el från
norra till södra Sverige minskar, samtidigt som behovet av el och elpriserna ökar,
behöver elproduktionen i södra Sverige öka kraftigt.
Vindkraft till havs
Den främsta möjligheten till kraftigt ökad elproduktion i södra Sverige är storskalig
havsbaserad vindkraft och potentialen för havsbaserad vindkraft i södra Sverige är
långt större än motsvarande förutsättningar för landbaserad vindkraft. Den tekniska
utvecklingen av de havsbaserade vindkraftverken går även snabbare än för de
landbaserade vindkraftverken och redan vid tidpunkten för detta dokuments
upprättande har de havsbaserade vindkraftverken en effekt som är mer än dubbelt så
stor som sina landbaserade motsvarigheter.
Jämfört med de förhållanden som råder på land är vindarna till havs både starkare och
jämnare. I kombination med möjligheten att bygga större och bättre sammanhållna
vindparker med fler vindkraftverk blir elproduktionen från en havsbaserad park oftast
väsentligt högre än från en landbaserad. Elproduktionen från havsbaserad vindkraft
från en enskild vindpark kan ligga i nivå med en eller flera kärnkraftsreaktorer.
För att uppnå motsvarande elproduktion via landbaserad vindkraft skulle det krävas
fler vindkraftverk samt mycket stora landytor. I praktiken är det inte möjligt att hitta
tillgängliga ytor av den storleken i södra Sverige utan omfattande konflikter med andra
intressen såsom, men inte uteslutande, infrastruktur, tätbebyggda områden och olika
naturvärden. Havsbaserade vindparker kan därutöver placeras på större avstånd från
bebyggelse, vilket innebär mindre intrång i landskapet och minskad konkurrens med
annan markanvändning.
Sammantaget har den havsbaserade vindkraften störst potential för att inom de
tidsrymder som är aktuella, producera de mängder el som behövs för att möta framtida
energibehov.
Behov av tillgänglig nätinfrastruktur och kapacitet
Alla anläggningar för elproduktion, oavsett typ, kräver en anslutning till elnätet. Från
ett systemperspektiv kräver storskaliga elproduktionsanläggningar tillräckligt robusta
anslutningspunkter och ett elnät som är dimensionerat för inmatning av stora volymer.
I Sverige har delar av den mest robusta elnätsinfrastrukturen etablerats i anslutning till
de olika kärnkraftsanläggningarna. Detta betyder i praktiken att anslutning av stora
volymer i andra, mindre utbyggda elnätsområden, där nuvarande system inte klarar av
ett mottagande och en överföring av omfattande elproduktion, kräver en utbyggnad av
transmissionsnätet, vilket med nuvarande utbyggnadstakt kan förväntas ta upp mot tio
år att realisera. Även andra delar av elsystemet kan behöva byggas om beroende på
vald anslutningspunkt och på hur de dimensionerande flödena i nätet totalt sett
påverkas.
I södra Sverige finns idag ett antal olika anslutningspunkter med kapacitet för att
ansluta storskaliga vindparker, bland annat vid eller i närheten av befintliga eller
nedlagda kärnkraftsreaktorer. Dessa anslutningspunkter är dimensionerade för stora
volymer elektricitet. Det finns även förutsättningar för anslutning till elnätet längre in på
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land, vilket dock oftast kräver större anpassningar i kraftsystemet och längre
anslutningsvägar på land och/eller i vatten. I södra Sverige finns även områden där
närheten till andra länder möjliggör överföring av den producerade elektriciteten till
andra länder och till den europeiska elmarknaden.
Grundläggande tekniska och ekonomiska förutsättningar för lokaliseringen
Följande tekniska och ekonomiska förutsättningar har varit centrala utgångspunkter
vid genomförandet av OX2:s lokaliseringsutredning:
•

Förekommande vindförhållanden ska vara tillräckligt starka och stabila.

•

Vattendjupet ska vara lämpligt med hänsyn till bland annat de fundament som
kan anläggas vid olika vattendjup.

•

Områdets geologi ska vara lämplig med hänsyn till bland annat de fundament
som kan anläggas vid olika bottenförhållanden.

•

En möjlig vindpark måste kunna vara av tillräcklig storlek för att dels uppnå en
ekonomisk hållbarhet i projektet och för att dels möjliggöra en
konkurrenskraftig elproduktion.

Övriga urvalskriterier för lokaliseringen
Utöver de grundläggande tekniska och ekonomiska förutsättningarna ingår ett antal
andra olika urvalskriterier, vilka ligger till grund för bedömningen av en möjlig
lokalisering för en havsbaserad vindpark. De övriga kriterier som särskilt har beaktats
vid OX2:s lokaliseringsutredning är vindparkens eventuella påverkan på exempelvis:
•

Naturmiljö (bland annat Natura 2000-områden, naturreservat, samt känsliga
livsmiljöer och arter).

•

Intressen för totalförsvaret.

•

Yrkesfiske.

•

Sjöfart.

•

Kulturmiljö (bland annat avseende visuell påverkan och marina kultur- eller
fornlämningar).

•

Rekreation och friluftsliv.

•

Befintliga verksamheter och anläggningar.

•

Havsplanering och andra planförhållanden.
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12.1.2

Analys och urval

Som angetts tidigare har OX2 utfört en omfattande lokaliseringsutredning vilken ligger
till grund för valet av lokalisering för den planerade vindparken. Utredningen utfördes
av en extern konsult, AquaBiota Water Research, som har lång erfarenhet av
havsbaserad vindkraft, geografisk datahantering och marinbiologi. AquaBiota Water
Research har genomfört utredningen på uppdrag av OX2 och i samarbete med intern
expertis hos OX2. En av flera utgångspunkter för lokaliseringsutredningen har varit
konsultföretagets Swecos utredning till Energimyndigheten 2017. I denna utredning
presenterades en så kallad värmekarta (heatmap) över lämpliga lokaliseringar för
havsbaserade vindparker utifrån bland annat vindförhållanden, teknikval och
vattendjup.
För en mer utförlig analys av lämpliga projektområden har OX2:s grundläggande
tekniska och ekonomiska förutsättningar för lokaliseringen, det vill säga ett områdes
vindförhållanden, vattendjup, geologi och storlek, samt övriga urvalskriterier för
lokaliseringen, det vill säga påverkan på natur- och kulturmiljöer, yrkesfiske, sjöfart och
andra förekommande intressen, tillämpats. Därutöver har utredningen kompletterats
och förfinats genom att ett femtiotal olika parametrar kopplade till 16 olika kategorier
har beaktats. De 16 kategorierna är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marina däggdjur
Fåglar
Fisk
Bottenfauna
Fladdermöss
Skyddade områden
Rödlistade arter
Sjöfart
Totalförsvaret

•
•
•
•
•
•
•

Fiske
Havsplanering
Rörledningar och kablar
Flyg
Kulturmiljö
Riksintressen
Miljögifter och oexploderad
ammunition

De aktuella parametrarna har sammanställts i ett geografiskt informationssystem (GIS)
där olika lager av kartor och intressen lagts in som byggstenar i en detaljerad analys
över vattnen i Egentliga Östersjön, Södra Östersjön, Bottenhavet, Kattegatt och
Skagerack. Det första steget i lokaliseringsutredningen resulterade i runt 20 potentiella
områden längs med Sveriges södra kust. Därefter, i ett andra utredningssteg
utvärderades de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för dessa områden
ytterligare, parallellt med en genomgång av platsspecifika naturvärden (känsliga
marina miljöer och arter), förekommande intressen och möjligheter för anslutning till
elnätet.
Lokaliseringsutredningen har särskilt beaktat känsliga arter som typiskt sett kan
förväntas påverkas av vindparker och det har varit en central utgångspunkt för OX2 att
i möjligaste mån undvika de områden där känsligheten, med avseende på marina arter
och livsmiljöer, är som störst.
De platser som har de bästa tekniska förutsättningarna för placering av vindkraftverk
till havs är i de flesta fall så kallade utsjöbankar, där vattendjupet är förhållandevis litet
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och där det därmed är enklare och mer kostnadseffektivt att bygga och ansluta en
vindpark. Dessa områden tenderar dock att vara de allra mest känsliga och värdefulla
områdena för bland annat marin flora och fauna, marina däggdjur samt sjöfåglar. De
fungerar även som viktiga lek- och uppväxtområden för fisk.
På grund av utsjöbankarnas känsliga miljöer och höga naturvärden utgör dessa i
många fall Natura 2000-områden. För att så långt möjligt undvika att vindparkerna
medför en negativ påverkan på de mest värdefulla områdena, med hänsyn till
förekommande naturvärden och den marina miljön, har en viktig begränsning för
lokaliseringsutredningen varit att möjliga projektområden ska ligga utanför Natura
2000-områden.
Den detaljerade lokaliseringsanalysen i det andra utredningssteget resulterade i att
flera av de initialt identifierade potentiella alternativen valdes bort, för att slutligen
utmynna i de ur lokaliseringssynpunkt mest lämpliga områdena i Egentliga Östersjön,
Södra Östersjön och Kattegatt som OX2 nu utvecklar mer eller mindre parallellt. Den
planerade vindparken Aurora är ett av dessa områden.
12.1.3

Alternativa lokaliseringar

Utifrån den detaljerade lokaliseringsanalysen i steg två identifierades ett antal områden
som bedömdes uppfylla kriterierna för en lämplig lokalisering av en vindpark, med
beaktande av såväl miljömässiga som tekniska och ekonomiska aspekter. Dessa
områden är lokaliserade till Egentliga Östersjön, Södra Östersjön och Kattegatt.
Alternativa lokaliseringar för etablering av havsbaserade vindparker i södra Sverige,
både valda och bortvalda platser, framgår av Figur 44.
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Figur 44. Alternativa lokaliseringar i södra Sverige. Bortvalda lokaliseringar är markerade med svarta stjärnor. Lokaliseringar
där OX2 valt att gå vidare med att ansöka om tillstånd för vindparker är markerade med gröna stjärnor.

Alternativ i Bottenhavet
OX2 har utrett förutsättningarna för att etablera en större vindpark i Bottenhavet. De
motstående intressena har bedömts vara relativt få, men kombinationen av stora
vattendjup, regelbunden förekomst av havsis och över lag lägre vindhastigheter
resulterar i tekniskt mera utmanande och ekonomiskt mindre lönsamma projekt.
Isbildning och svåra väderförhållanden medför dessutom högre anläggningstekniska
risker. Även kabeldragning till land är tekniskt mer komplicerat och behäftat med
betydligt högre kostnader och risker.
Vidare skulle en lokalisering i Bottenhavet inte sammanfalla geografiskt med de
elområden som har störst underskott av elproduktion i förhållande till elförbrukning.
Detta medför att den samhällsekonomiska nyttan med havsbaserad vindkraft är större
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i de södra delarna av landet, vilket också ska vägas in i valet av plats. Syftet med
vindpark Aurora är att förse framför allt södra Sverige med el, varför en lokalisering i
Bottenhavet inte kan anses uppfylla projektets syfte och en sådan lokalisering utgör
således inte ett alternativ till vindpark Aurora.
Alternativ i Skagerak och Kattegatt
Längs Sveriges västkust finns goda möjligheter till anslutning till transmissionsnätet
med anledning av förekomsten av kapacitet och möjliga anslutningspunkter i närheten
av Stenungsund och Ringhals (norr om Varberg). Lokaliseringsanalysen har resulterat
i att ett område i Kattegatt visat sig ha goda förutsättningar för utbyggnad av vindkraft
utifrån uppsatta urvalskriterier. Området har mycket goda vindförhållanden, är beläget
utanför skyddade naturmiljöer, är relativt djupt men har goda förutsättningar för
etablering av fundament, vilket gör det både tekniskt och ekonomiskt möjligt att
etablera en vindpark här, samtidigt som bottenanspråk inte sker i känsliga naturmiljöer.
Lokaliseringen innebär också få störningar på migrerande fågelarter. OX2 har därför
valt att utveckla detta område i Kattegatt, som av OX2 benämns vindpark GalateaGalene.
En lokalisering av vindpark Galatea-Galene närmare land skulle innebära goda
förutsättningar för nätanslutning men skulle vara mindre lämpligt bland annat med
hänsyn till att det skulle innebära en större påverkan på landskapsbilden,
kulturmiljövärden och de turism- och rekreationsintressen som är värdefulla för
Hallandskusten.
OX2 har också utrett förutsättningarna inom större havsområden i Skagerrak, utanför
norra, respektive södra Bohusläns kust. Här är vindförhållandena goda men på grund
av de stora vattendjupen har det bedömts vara tekniskt och ekonomiskt svårt att få till
en etablering inom dessa områden i närtid. Området utanför södra Bohusläns kust har
även bedömts vara känsligt för migrerande fåglar till och från Skagen i Danmark. Även
motstående intressen i fråga om sjöfart och militära övningsområden har medför att
bolaget ansett området vara mindre lämpligt för lokalisering av en vindpark.
Alternativ i Södra Östersjön
Med utgångspunkterna i lokaliseringsutredningen där havsbaserade vindparker bland
annat ska lokaliseras till södra Sverige och utanför skyddade naturområden samt
farleder har ett alternativ i Södra Östersjön bedömts vara lämpligt för etablering av
vindkraft. Det aktuella området är ett av få sammanhängande områden som inte
sammanfaller med skyddade områden för andra intressen som Försvarsmakten och
naturmiljön. Områdets läge långt från kusten innebär mindre konsekvenser för
landskapsbilden än om vindparken placeras närmare land. Området är optimalt ur
vindsynpunkt med stabila och starka vindförhållanden. OX2 har därför valt att utveckla
detta område i sydvästra Östersjön, som av OX2 benämns vindpark Triton.
Det begränsade och homogena vattendjupet samt rådande bottenförhållanden
möjliggör en kostnadseffektiv etablering. Vattendjupet är så pass stort att det inte finns
någon vegetation på mjukbotten som kan påverkas. De homogena djupare geologiska
förhållandena är fördelaktiga för installation av bottenfasta fundament och bottenmiljön
bedöms inte hysa några särskilda naturvärden.
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OX2 har också utrett områden som ligger närmare land i ett område som utpekats som
riksintresse för energiutvinning. Lokaliseringen är lämplig med hänsyn till
vindförhållanden och bottendjup men bottenförhållandena är mer heterogena och
komplexa. Närheten till land skulle medföra en större störning på landskapsbilden och
kulturmiljöer vid kusten och området sammanfaller också med område av riksintresse
för yrkesfisket. Sammantaget har detta område bedömts mindre lämpligt för en
lokalisering av en vindpark.
12.1.4

Alternativ i Egentliga Östersjön

OX2 har utrett förutsättningarna för att anlägga en havsbaserad vindpark inom större
havsområden i Egentliga Östersjön, bland annat utanför Ölands och Gotlands kuster
(se Figur 45). Av de alternativ som har framträtt vid utredningen har lokaliseringen för
vindpark Aurora bedömts vara det bästa alternativet.

Figur 45. Alternativa lokaliseringar för en havsbaserad vindpark i Egentliga Östersjön © [Lantmäteriet] 2021
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Sydost om Öland finns två möjliga alternativa lokaliseringar (A1 respektive A2 i Figur
45) vilka delvis sammanfaller med områden som pekats ut som riksintressen för
energiproduktion med avseende på vindkraft. Delar av dessa områden ligger på
utsjöbankar och är därmed relativt grunda, vilket ger bättre tekniska och ekonomiska
förutsättningar för en vindparksetablering. Områdena har även goda vindförhållanden.
Dock ligger delar av dessa alternativa lokaliseringar inom sådana områden som pekats
ut som minriskområden. Områdena är även helt eller delvis belägna inom Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, vilket innebär att OX2 valt bort dessa
alternativ, i huvudsak med hänvisning till den potentiella påverkan på Natura 2000området.
Öster om Öland finns en möjlig alternativ lokalisering (A3 i Figur 45). Detta område har
goda vindförhållanden samt ligger närmare fastlandet, vilket skulle kunna förenkla
anslutningen av en potentiell vindpark till elnätet. Detta område har dock konstaterats
inrymma ett stort antal motstående intressen i form av bland annat sjöfart, fiske,
militära sjöövningsområden, landskapsbild och rekreation.
Sydost om Gotland finns ytterligare en möjlig alternativ lokalisering (A4 i Figur 45).
Detta område har goda vindförhållanden och förhållandevis få potentiella
intressekonflikter. Detta alternativ ligger dock inom ett område där de stora havsdjupen
bedömts göra det tekniskt och ekonomiskt svårt att få till en etablering, givet den teknik
som finns tillgänglig idag, och som förväntas finnas tillgänglig inom den närmaste tiden.
Det föreligger även risk för konflikter kopplade till kablar och ledningar på havsbotten,
därutöver ligger alternativet delvis utanför svensk ekonomisk zon. Detta är de
huvudsakliga faktorerna som har gjort att OX2 valt bort detta alternativ.
Sökt alternativ: Aurora
Inom ramen för den fördjupade lokaliseringsanalysen uppstod ett antal naturliga
avgränsningar i förhållande till befintliga skydds- och intresseområden. Därutöver har
ett beaktande av förväntad miljöpåverkan, olika möjligheter till anslutningar samt
övergripande tekniska förutsättningar, resulterat i det valda lokaliseringsalternativet för
vindpark Aurora, vilket har synnerligen goda förutsättningar för etablering av vindkraft.
Den planerade vindparken ligger inom ett område där de förekommande naturvärdena,
på grund av framför allt vattendjupet i kombination med syrefattiga eller helt syrefria
förhållanden, är i stort sett obefintliga. Eftersom inget solljus når ner till botten saknar
området bottenflora. Bottenmiljöerna är präglade av de syrefattiga eller syrefria
förhållanden som dominerar i de djupa områdena, vilket innebär en avsaknad av
bottenfauna inom de syrefria områdena och en låg biodiversitet med få individer inom
de syrefattiga områdena.
Genomförda undersökningar har visat på att förekomsten av fisk är mycket ringa.
Avsaknaden av större mängder fisk medför att fiskätande marina däggdjur som
tumlare och säl inte förekommer inom området i någon större utsträckning. De relativt
stora djupen och den generella avsaknaden av fisk innebär även att området inte utgör
ett lämpligt födosöksområde för fågelarter vars kost till stor del består av fisk och/eller
musslor.
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Den planerade vindparken överlappar inte med några utpekade riksintressen för
naturmiljön, Försvarsmakten, sjöfarten, yrkesfisket, civila flygplatser, kulturmiljön eller
friluftslivet. Vindparken överlappar inte heller med några Natura 2000-områden eller
naturreservat. Vindparken ligger inte inom område som utgör utpekat minriskområde
och den berör inga kända dumpningsplatser för stridsmedel. Den planerade
vindparken är även förenlig med framtagna förslag på havsplaner. Vidare ligger den
planerade vindparken så pass långt från land att dess visuella påverkan blir mycket
liten.
Vindpark Aurora är lokaliserad cirka 30 kilometer från Öland och cirka 20 kilometer
från Gotland. En lokalisering närmare land skulle placera vindparken inom områden
som utgör riksintressen för bland annat obruten kust och rörligt friluftsliv. En placering
närmare land skulle även medföra en större påverkan på landskapsbilden samt
medföra potentiella intressekonflikter med bland annat sjöfart, yrkes- och fritidsfiske
samt militära sjöövningsområden.
Det tillgängliga områdets storlek möjliggör även anläggandet av en relativt stor
vindpark, vilket medför såväl miljömässiga som tekniska och ekonomiska fördelar.
12.1.5

Beaktande av Natura 2000-områden vid lokalisering

Som angetts ovan har det varit en förutsättning för lokaliseringen av den planerade
vindparken Aurora att i möjligaste mån undvika de områden där känsligheten är som
störst sett till marina arter och livsmiljöer. Lokaliseringen av vindparken har därmed
anpassats och utformats med hänsyn till framför allt Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna.
Även de olika alternativ för kabelkorridorer som kan vara aktuella för Aurora har
anpassats utifrån närliggande Natura 2000-områden för att på så vis helt undvika en
eventuell påverkan på dessa.
Om vindkraftverken med tillhörande kablar skulle etableras inom Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna skulle det föreligga en risk för fysiskt
ianspråktagande av utpekade och skyddade livsmiljöer i form av sandbankar och rev,
vilket skulle kunna störa naturtyper, känsliga arter, typiska arter och/eller viktiga
ekosystem. En lokalisering där hela den planerade vindparken är belägen utanför
Natura 2000-området medför därför att den negativa påverkan på skyddade arter och
livsmiljöer inom området, via lokaliseringen samt genom iakttagande av erforderliga
skyddsåtgärder, kan minimeras.

12.2

Alternativ utformning

I detta avsnitt redovisas möjliga principiella alternativa utformningar av den planerade
vindparken samt de alternativa utformningarnas effekter på förekommande intressen.
En utgångspunkt är att vindparken och dess utformning behöver optimeras utifrån en
sammanvägning av olika intressen, där ett önskemål om största möjliga förnybara
elproduktion och därmed tillhörande klimatnytta är drivande, samtidigt som den
planerade verksamhetens påverkan på olika förekommande intressen, exempelvis
skyddade områden, arter och livsmiljöer minimeras.
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12.2.1

Fler vindkraftverk på större yta

Det är ekonomiskt mest hållbart att bygga vindparker med högsta möjliga potentiella
elproduktion. Detta då en stor del av projektets kostnader består av kostnaden för
investeringen, vilket innebär att ju fler producerade kWh som kostnaderna kan slås ut
på, desto lägre LCOE (Levelized Cost of Electricity). Den planerade vindparken Aurora
består av ett relativt stort och sammanhängande område vilket möjliggör att
vindkraftverken kan anläggas samlat inom verksamhetsområdet. Möjligheterna att
utvidga den planerade vindparken begränsas av närliggande Natura 2000-område,
farleder samt andra förekommande intresseområden.
12.2.2

Fler eller färre vindkraftverk inom samma yta

Tekniskt sett är det möjligt att minska avstånden mellan de enskilda vindkraftverken
för att få plats med fler vindkraftverk inom samma verksamhetsområde. Detta
förutsätter dock att mindre vindkraftverk anläggs, eftersom elproduktionen från varje
enskilt vindkraftverk annars minskar till följd av vindskugga, vilket innebär ett sämre
nyttjande av de tillgängliga vindresurserna. En nackdel med ett minskat avstånd mellan
de enskilda vindkraftverken är en större miljöpåverkan med avseende på vissa
miljöaspekter kopplade framför allt till ett ökat ianspråktagande av bottenyta, samt
anläggning av fler fundament och tätare avstånd mellan vindkraftverken. Fler
fundament kan generellt sett medföra en större påverkan på omgivningen,
huvudsakligen genom sedimentsuspension och sedimentation. Fler och mindre verk
bedöms också vara sämre för fåglar, på grund av undanträngnings- och barriäreffekter.
Om mindre vindkraftverk anläggs har dessa en lägre effekt per verk och en större yta
behöver därmed tas i anspråk för att uppnå motsvarande elproduktion, vilket inte
bedömts möjligt med beaktande av verksamhetsområdets avgränsningar i förhållande
till framför allt närliggande Natura 2000-område och farleder. Den snabba tekniska
utvecklingen mot större och mer effektiva vindkraftverk medför också att de mindre
vindkraftverken successivt försvinner från marknaden.
12.2.3

Utformning av vindparken

Olika utformningar av den planerade vindparken har studerats inom ramen för
projektet. Möjliga utformningsalternativ bestående av olika kombinationer av antalet
installerade vindkraftverk, samt olika effekter och höjder för de enskilda verken, ligger
inom ramarna för de designscenarier som bland annat redovisas i den tekniska
beskrivningen, se Bilaga C till ansökan. Begränsande parametrar för flexibiliteten i den
planerade vindparkens utformning är sökt maximalt antal vindkraftverk, 370 stycken,
med en maximal totalhöjd om 370 meter. Det är också utifrån dessa maximala
utformningsparametrar som miljökonsekvensbedömningarna utgår.
En flexibilitet i den planerade vindparkens utformning är nödvändig för att denna ska
bli optimal med utgångspunkt från de vindkraftverk och den teknik som finns tillgänglig
på marknaden när parken ska uppföras.

12.3

Alternativa sätt att nå samma syfte

Alternativa tekniker för att producera elektricitet samt de konsekvenser som är
förknippade med respektive teknik finns redovisade under nollalternativet. Dessa
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alternativa tekniker uppfyller dock inte delar av det aktuella projektets syfte, det vill
säga att producera förnybar el och på så sätt bidra till att uppnå Sveriges satta
klimatmål. Mot bakgrund av detta har dessa alternativ inte studerats närmare.

12.4

Alternativa komponenter och arbetsmetoder

12.4.1

Fundament

Olika typer av fundament kan komma att användas inom olika delområden av den
planerade vindparken, även om det ofta är så att samma typ av fundament används
genomgående inom en och samma vindpark. Fundamenten som kan bli aktuella för
Aurora beskrivs i den tekniska beskrivningen , samt i kapitel 4 i föreliggande dokument.
Olika typer av fundament har olika fördelar och nackdelar med avseende på
miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter. De olika fundamentstyper som kan
bli aktuella för vindpark Aurora skiljer sig åt exempelvis gällande alstring av
undervattensljud, bottenanspråk, installationstid, behov av bottenpreparering etcetera.
I miljöbedömningen har de alternativ som utgör worst case för de olika identifierade
påverkansfaktorerna beaktats (se avsnitt 1.3 samt 7.4).
Den snabba teknikutvecklingen innebär att det är möjligt att även andra typer av
fundament, eller kombinationer av de redovisade fundamenten, kan bli aktuella vid
tidpunkten för byggnation. Detta under förutsättning att de visar sig vara mer effektiva
och att de bedöms medföra en lägre miljöpåverkan.
12.4.2

Internt kabelnät och anslutningskablar

Kabelförläggning, både av det interna kabelnätet och av anslutningskablarna, kan ske
på olika sätt, till exempel genom plöjning eller nedspolning. Både plöjning och
nedspolning orsakar en viss sedimentsuspension och sedimentation. Nedspolning av
kablar genererar mer sedimentsuspension och sedimentation än plöjning, varför
utgångspunkten i Natura 2000-miljökonsekvensbedömningen är att samtliga kablar
förläggs medelst nedspolning, vilket utgör worst case.

12.5

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att den ansökta verksamheten inte kommer till stånd. Därmed
kommer den planerade vindparken Auroras bidrag till Sveriges behov av storskalig
utbyggnad av förnybar elproduktion att utebli, vilket medför konsekvenser för bland
annat den nationella elförsörjningen, förutsättningarna för en omställning av samhället
och industrin samt för klimatet. Nollalternativet innebär alltså att det aktuella området
förblir oförändrat jämfört med idag, och att de positiva långsiktiga klimat- och
miljöeffekterna som den ansökta verksamheten kommer att medföra, går förlorade.
12.5.1

Nollalternativet i förhållande till Natura 2000-området

För Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna innebär nollalternativet
att de potentiella tillfälliga störningar som kan uppkomma under anläggningsfasen inte
uppkommer för de för Natura 2000-området skyddade naturtyperna, arterna och
typiska arterna. För nollalternativet uppkommer inte heller någon påverkan till följd av
vindkraftverkens fysiska närvaro under driftsfasen.
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Om den planerade vindparken inte etableras innebär det dock samtidigt att de positiva
effekter som vindparken kan komma att medföra för det intilliggande Natura 2000området, bland annat etableringen av ett område som till stora delar kommer bli fredat
från störningar inte kommer till stånd.
Ur klimatsynpunkt kan nollalternativet innebära en indirekt negativ påverkan på de
naturtyper, livsmiljöer och arter som skyddas inom det berörda Natura 2000-området.
12.5.2

Nationell elförsörjning

Som nämnts tidigare föreligger vid tidpunkten för detta dokuments upprättande ett
underskott på el i kombination med nätkapacitetsbrist i södra Sverige. Vid
nollalternativet kommer den planerade vindparken inte till stånd och behovet av
elproduktion behöver täckas på annat sätt, i huvudsak genom import av el (med ökade
utsläpp av växthusgaser som trolig följd), via landbaserad vindkraft eller via kärnkraft.
Det sistnämnda alternativet bedöms inte vara ett reellt alternativ med hänsyn till att
kärnkraftsreaktorer i närområdet successivt avvecklas. Solel bedöms inte heller vara
ett alternativ för att täcka hela det förväntade elbehovet, detta då effekten av solel är
låg under vinterhalvåret och då solel kräver stora markytor, vilka inte bedöms finnas
tillgängliga i den omfattning som skulle krävas.
Den pågående omställningen av industri- och transportsektorn kräver mycket stora
mängder el. Tidigare använde dessa sektorer stora mängder fossilbaserad energi. För
att avsevärt kunna reducera utsläppen från dessa sektorer är tillgången till förnybar el
till konkurrenskraftiga priser och i tillräcklig utsträckning avgörande. Om utbyggnaden
av elproduktionen inte sker i motsvarande grad kan detta innebära att viktiga
satsningar på till exempel elektrifierad industri inte kommer kunna genomföras i
Sverige.
Om utebliven elproduktion från den planerade vindparken Aurora inte ersätts med
annan elproduktion i Sverige innebär det en reducerad export alternativt en ökad
import (beroende på elbehovet) från grannländerna. Eftersom fossilbränslebaserad
elproduktion har högst marginalkostnader är det sådan elproduktion som i första hand
berörs, vilket huvudsakligen innebär kolkraft så länge den typen av kraftproduktion
finns kvar i grannländerna. Kolkraft har enligt siffror från IPCC (2014) ett utsläpp på
710 – 950 g CO2e/kWh, vilket kan jämföras med data för vindkraft från Vattenfall (2019)
där en modern landbaserad vindpark har ett utsläpp på cirka 7 g CO2e/kWh, samt med
de ännu lägre utsläpp som förväntas från framtidens högeffektiva havsbaserade
anläggningar. Sammantaget bedöms den planerade vindparken Aurora kunna minska
de globala utsläppen med 14 miljoner ton koldioxid årligen.
Utbyggnad av havsbaserad vindkraft i södra Sverige ger goda förutsättningar för
undvikande av import av utsläppstung el från produktion i andra länder. I ett längre
perspektiv kan export av el från havsbaserad vindkraft ersätta användningen av
kolkraft i närliggande länder, förutsatt att det trots det ökade elbehovet i Sverige blir ett
överskott på elproduktion som kan exporteras. En sådan undanträngning av fossil
kraftproduktion är inte möjlig i nollalternativet. Nollalternativet innebär därmed att
klimatnyttan med projektet inte realiseras.
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12.5.3

Klimatpåverkan

Nollalternativet innebär ur klimatsynpunkt att utsläppsminskningar inte främjas, vilket i
sin tur kan medföra svårigheter att minska klimatpåverkan kopplat till användningen av
fossila bränslen.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den planerade vindparken Aurora
möjliggör omfattande utsläppsminskningar, oavsett om man beräknar dessa med
avseende på förväntad elektrifiering och ett ökat elbehov eller med avseende på
undanträngning av fossil energi. Detta gäller oavsett vilka beräkningsmodeller som
används. Klimatnyttan realiseras inte i nollalternativet, vilket därmed kan försvåra
möjligheterna för Sverige att uppnå fastställda miljö- och klimatmål.
En försämrad möjlighet att minska klimatförändringarna genom omställning till förnybar
energi innebär även en indirekt påverkan på kust- och havsområden i form av stigande
vattentemperaturer, ökad försurning av haven och en förändrad salthalt, vilket
påverkar i stort sett samtliga ekosystemkomponenter i havsmiljön. Förändringar av
klimatet bedöms kunna medföra mycket allvarliga konsekvenser för havsmiljön, även
i Egentliga Östersjön, både i närtid och på längre sikt.
Det är tydligt att de pågående klimatförändringarna redan påverkar svenska marina
arter och prognoserna indikerar att mer omfattande effekter kan förväntas uppstå inom
de kommande årtiondena. För organismer som redan är hotade eller känsliga kan
förändringarna leda till att ett stort antal djur- och växtarter försvinner för gott.
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13

Samlad bedömning

13.1

Bevarandemål enligt bevarandeplanen

För att uppnå en gynnsam bevarandestatus för de för Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna utpekade naturtyperna ska inte möjligheterna att uppnå de
bevarandemål som finns angivna i bevarandeplanen försämras (Länsstyrelsen, 2021).
Anläggning, drift och avveckling av vindpark Aurora innebär inget fysiskt intrång i
Natura 2000-området och bedöms inte påverka arealen av de utpekade naturtyperna
sublittorala sandbankar och rev. Verksamheten bedöms inte heller medföra någon
effekt på Natura 2000-områdets ekologiska funktioner, inklusive artsammansättningen
vilken inte riskerar att påverkas. Pålning, borrning och nedläggning av det interna
kabelnätet i havsbotten under vindparkens anläggningsfas sker endast inom
verksamhetsområdet och inga geologiska strukturer inom Natura 2000-området
kommer därför att påverkas.
Sedimentsuspension kommer uppstå i samband med anläggning av vindparken och
kan temporärt påverka siktförhållanden och vattenkvalitet. De utpekade naturtyperna
sublittorala sandbankar och rev ligger på ett sådant avstånd från vindparken att de inte
kommer att påverkas av lokalt förhöjda halter av suspenderat sediment och tillfälligt
försämrad vattenkvalitet nära anläggningsplatsen. De typiska fiskarterna för
naturtyperna bedöms inte heller påverkas då påverkan på vattenkvaliteten bedöms
vara tillfällig.
De för naturtyperna typiska fågelarterna, utöver de utpekade arterna alfågel och
tobisgrissla, förekommer endast sporadiskt, eller i samband med migration, inom
Natura 2000-området. Vindparken förväntas inte generera störnings- eller
undanträngningseffekter som påverkar de typiska fågelarternas födosöksområden
inom Natura 2000-området och konsekvensen bedöms bli försumbar . Tumlare kan
jaga och navigera i vatten med förhöjda halter av suspenderat material och påverkan
på vattenkvaliteten är därför obetydlig avseende den utpekade arten tumlare och
konsekvensen blir försumbar.
Anläggning, drift och avveckling av vindpark Aurora bedöms innebära små
konsekvenser för tumlare och medför ingen påverkan på artens populationsutveckling,
livsmiljöer eller utbredningsområde i Östersjön, varken på kort eller lång sikt.
Vindparken kommer inte att påverka bevarandemålen för alfågel eller tobisgrissla i
Natura 2000-område Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Viktiga livsmiljöer och
födosöksområden inom Natura 2000-området bedöms inte påverkas. Ingen störning
som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av arterna bedöms uppstå till följd
av den planerade vindparken.
Aktiviteterna kopplade till anläggning, drift och avveckling av den planerade vindparken
innebär inga ingrepp i miljön som riskerar att medföra konsekvenser för de utpekade
naturtyperna sublittorala sandbankar och rev eller för dess typiska arter. Aktiviteterna
kommer därmed inte heller att påverka de livsmiljöer som har betydelse för
bevarandevärdena. Fysiska ingrepp som görs inom verksamhetsområdet medför
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ingen påverkan som kan förändra de processer som har betydelse för Natura 2000områdets bevarandevärden.
Sammantaget bedöms varken anläggning, drift eller avveckling av vindpark Aurora
påverka möjligheterna att nå de uppsatta bevarandemålen (se Tabell 21) för de
utpekade naturtyper och arterna i Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna.
Tabell 21. För att uppnå en gynnsam bevarandestatus för den utpekade naturtypen sublittorala sandbankar (1110), rev
(1170), tumlare (1351), alfågel (A064) och tobisgrissla (A202) bedöms följande bevarandemål (Länsstyrelsen, 2021).

Bevarandemål

Påverkan

Sandbankar och rev samt typiska arter
Arealen

Inga identifierade och bedömda påverkansfaktorer når
Natura 2000-områdets utpekade naturtyper. Vindparken
ger ingen påverkan på naturtypernas bevarandemål
gällande areal.

Geologiska strukturer

Inga fysiska ingrepp som kan påverka Natura 2000områdets naturliga geologiska strukturer görs.

Vattenkvaliteten

Artsammansättning

Livsmiljöer/processer

Vindparken ger ingen påverkan på Natura 2000områdets hydrologiska förhållanden. Påverkan från
sedimentsuspension som kan röra upp näringsämnen
och miljöföroreningar och påverka siktförhållandena
inom Natura 2000-området bedöms vara obetydlig.
Verksamheten ger ingen påverkan på Natura 2000områdets ekologiska funktioner på ett sådant sätt att
artsammansättningen riskerar att påverkas. Påverkan av
främmande arter till följd av vindparkens etablering
förväntas inte uppkomma.
Verksamheten kopplad till vindparken medför ingen
påverkan som kan förändra de processer (exempelvis
vågpåverkan och sedimentomflyttning) som har
betydelse för Natura 2000-områdets bevarandevärden
och livsmiljöer.

Tumlare
Populationsutveckling

Livsmiljöer

Genom föreslagna skyddsåtgärder undviks
beteendepåverkan i Natura 2000-området under
sommaren, 1 maj - 31 augusti, vilket är den period då
kalvarna föds och är små. Därmed bedöms
verksamheten inte påverka tumlarnas möjligheter att
reproducera sig eller för populationen att öka.
Vindparken påverkar inga värden kopplade till viktiga
reproduktionsområden eller födosöksområden för
tumlare. Skyddsåtgärderna bedöms som tillräckliga för
att undvika TTS och PTS både utanför och inom Natura
2000-området. Genom skyddsåtgärder så som
tidsrestriktioner och ljuddämpande åtgärder minimeras
beteendepåverkan i Natura 2000-området. Ingen
påverkan kommer uppkomma i tumlarnas
högtäthetsområden. Tumlares födosök och navigering
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påverkas ej av försämrade siktförhållanden.
Fartygstrafiken till och från vindparken ger ingen
påverkan i områden där detektionsfrekvensen av tumlare
är som högst.
Vattenkvalitet

Vindparken medför endast temporär och lokalt
avgränsad påverkan på vattenkvalitet och
siktförhållanden. Miljökvalitetsnormerna bedöms därmed
inte påverkas.

Alfågel
Populationsutveckling

Vindparken bedöms inte påverka alfåglarnas möjligheter
att reproducera sig eller för att populationen skall öka.
Artens reproduktionsområde är inte i närheten av vare
sig Natura 2000-området eller verksamhetsområdet.

Livsmiljöer

Vindparken är placerad med ett väl tilltaget avstånd till
utsjöbankarna i Natura 2000-området och bedöms
således inte påverka några för arten viktiga livsmiljöer.
Inga undanträngningseffekter bedöms uppstå i de viktiga
livsmiljöerna. Fartygstrafiken kopplat till
verksamhetsområdet bedöms inte påverka Natura 2000området i någon omfattning på grund av det stora
avståndet mellan områden.

Vattenkvalitet

Vindparken medför endast temporär och lokalt
avgränsad påverkan på vattenkvalitet och
siktförhållanden. Miljökvalitetsnormerna bedöms därmed
inte påverkas.

Tobisgrissla
Populationsutveckling

Vindparken bedöms inte påverka tobisgrisslans
möjligheter att reproducera sig eller för att populationen
skall öka. Artens reproduktionsområde är inte i närheten
av vare sig Natura 2000-området eller
verksamhetsområdet.

Livsmiljöer

Vindparken är placerad med ett väl tilltaget avstånd till
utsjöbankarna i Natura 2000-området och bedöms
således inte påverka några för arten viktiga livsmiljöer.
Inga undanträngningseffekter bedöms uppstå i de viktiga
livsmiljöerna. Fartygstrafiken kopplat till
verksamhetsområdet bedöms inte påverka Natura 2000området i någon omfattning på grund av det stora
avståndet mellan områden.

Vattenkvalitet

Vindparken medför endast temporär och lokalt
avgränsad påverkan på vattenkvalitet och
siktförhållanden. Miljökvalitetsnormerna bedöms därmed
inte påverkas

13.2

Gynnsam bevarandestatus

Bedömningen om konsekvenserna försvårar bibehållande eller uppnående av
gynnsam bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000området sammanfattas i Tabell 22.
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Bevarandestatus för utpekade naturtyper är dålig (ogynnsam) bland annat på grund
av ökad internbelastning av fosfor, fartygstrafik över grunda bottnar, uppförande av
konstruktioner inom Natura 2000-området, utsläpp av olja och kemikalier,
klimatpåverkan (till exempel ökning av vattentemperatur och koldioxid i atmosfären).
Verksamheten innebär inga fysiska ingrepp eller ianspråktagande av havsbotten inom
Natura 2000 då dessa är begränsade till vindparken. Fartygstrafiken till och från
vindparken ger ingen påverkan på de grunda områdena. Konsekvenser av bedömda
påverkansfaktorer så som sedimentation, miljögifter, utsläpp till vatten och ljud har
bedömts vara försumbara. Utbyggnaden av vindkraft möjliggör för minskade utsläpp
av växthusgaser och har därför potentiellt en stor klimatnytta. Enligt avsnitt 13.1
påverkas inte bevarandemålen kopplade till naturtyper inom Natura 2000 och
konsekvensen bedöms försumbar. Verksamheten innebär ingen påverkan på
naturtypernas utbredning, fysiska strukturer och ekologiska funktioner. Möjligheten att
uppnå gynnsam bevarandestatus för naturtyper sublittorala sandbankar och rev
bedöms inte försvåras genom anläggning av vindparken.
Östersjöpopulationen av tumlare bedöms ha dålig (ogynnsam) bevarandestatus i
Natura 2000-området, vilket grundas främst på bifångst och miljögifter. Andra faktorer
som kan påverka tumlare är kraftigt impulsivt och kontinuerligt undervattensljud,
klimatpåverkan, födokvalitet och kvantitet. Föreslagna skyddsåtgärder bedöms
tillräckliga för att undvika TTS hos tumlare både utanför och inom Natura 2000området. Undervattensljud från anläggningen riskerar inte nå nivåer som kan orsaka
beteendepåverkan inom områden med högre tätheter av tumlare inom Natura 2000området. Enligt avsnitt 13.1 påverkas inte bevarandemålen kopplade till tumlare inom
Natura 2000-området. Verksamheten bedöms inte påverka (på kort eller lång sikt)
möjligheten att uppnå gynnsam bevarandestatus för tumlare vare sig på lokal eller
biogeografisk nivå.
Utpekade fågelarter alfågel och tobisgrissla bedöms ha dålig (ogynnsam)
bevarandestatus i Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Hotbilder
som identifieras i bevarandeplanen är bland annat exploatering av utsjöbankarna,
fartygstrafik, oljespill och kemikalieutsläpp och förändringar i fiskbestånden. Enligt
avsnitt 13.1 påverkas inte bevarandemålen kopplade till alfågel och tobisgrissla inom
Natura 2000 och konsekvensen bedöms försumbar. Verksamheten innebär obetydliga
konsekvenser för alfågelns och tobisgrisslans utbredning, populationsutveckling och
viktiga livsmiljöer och bedöms inte påverka möjligheten att uppnå gynnsam
bevarandestatus.
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Tabell 22. Bedömning av påverkan på möjlighet att uppnå gynnsam bevarandestatus.

Gynnsam bevarandestatus

Påverkan

Möjligheten att nå de bevarandemål som är kopplade till
Natura 2000-området.
Sandbankar

Obetydlig

Rev

Obetydlig

Tumlare

Obetydlig

Alfågel

Obetydlig

Tobisgrissla

Obetydlig

Naturtypernas utbredning eller tillstånd.
Sandbankar

Obetydlig

Rev

Obetydlig

De fysiska strukturer eller funktioner som är nödvändiga
för att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus.
Sandbankar

Obetydlig

Rev

Obetydlig

Tumlare

Obetydlig

Alfågel

Obetydlig

Tobisgrissla

Obetydlig

Bevarandestatusen hos naturtypernas typiska arter
Tumlare

Obetydlig

Alfågel

Obetydlig

Tobisgrissla

Obetydlig

Artens populationsutveckling på lång sikt.
Tumlare

Obetydlig

Alfågel

Obetydlig

Tobisgrissla

Obetydlig

Artens utbredningsområde inom en överskådlig framtid.
Tumlare

Obetydlig

Alfågel

Obetydlig

Tobisgrissla

Obetydlig

Artens livsmiljö i förhållande till
populationsutvecklingen.
Tumlare

Obetydlig

Alfågel

Obetydlig

Tobisgrissla

Obetydlig
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Den samlade bedömningen är att den planerade verksamheten inte påverkar
bevarandemålen för Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.
Bevarandemålen för de utpekade naturtyperna avseende utbredning och strukturer
påverkas därmed inte av verksamheten. Verksamheten medför inga konsekvenser för
områdenas skyddade livsmiljöer och medför inte heller att dess skyddade arter utsätts
för en störning som försvårar bevarandet av arterna inom Natura 2000-området.
Verksamheten påverkar inte möjligheterna att uppnå gynnsam bevarandestatus,
varken för utpekade naturtyper och dess typiska arter eller för utpekade arter.

13.3

Sammantagen bedömning

Anläggning, drift och avveckling av den planerade vindparken innebär inte något
fysiskt intrång i Natura 2000-området, de utpekade naturtypernas utbredning och
strukturer påverkas därmed inte av verksamheten.
För Natura 2000-områdets utpekade naturtyper och typiska arter av fisk, bottenflora
och bottenfauna samt tumlare bedöms konsekvenser till följd av verksamheten främst
kunna uppstå under anläggningsskedet, och dessa är framför allt kopplade till
sedimentsuspension och sedimentation, samt till undervattensljud i samband med
installation av fundament.
Påverkans- och konsekvensbedömningarna är gjorda utifrån ett worst case.
Bedömningarna baseras på antaganden om ett maximalt utformningsscenario som
med betydande marginal tar höjd för vad som kan bli den största påverkan på miljön.
Denna ansats möjliggör en utformning av den planerade vindparken utifrån de gränser
som erhållet tillstånd sätter. Detta arbetssätt har använts för att täcka in alla alternativ
med mindre omfattande påverkan och konsekvenser. Miljöpåverkan och
konsekvenserna kan alltså bara bli mindre omfattande, men inte mer omfattande än
vad som beskrivits i worst case och som ligger till grund för bedömningen i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Inför anläggningen av fundament kommer geofysiska och geotekniska undersökningar
att genomföras i syfte att erhålla en mer detaljerad bild av bottenförhållandena inför
den planerade installationen. Geofysiska och geotekniska undersökningar genomförs
endast under en begränsad tid och inför användning av seismisk utrustning vidtas
dessutom skyddsåtgärder med mjuk uppstart, vilket innebär att fiskar och marina
däggdjur hinner lämna området innan undersökningarna drivs med full ljudstyrka. Till
skydd för tumlare begränsas även de frekvenser som den utrustning som används för
undersökningarna opererar med.
Påverkan på de utpekade naturtyperna och dess typiska arter, inkluderat bottenflora
och
bottenfauna
samt
fisk,
i
Natura
2000-området
från
vissa
anläggningsundersökningar kan inte uteslutas. Tumlare är känsliga för de impulsiva
undervattensljud som genereras av seismiska undersökningar. Med beaktande av
planerade skyddsåtgärder och av att påverkan från de geofysiska undersökningarna
är temporär och lokalt avgränsad bedöms effekten på tumlare vara liten negativ och
konsekvensen bli liten.
Anläggning, drift och avveckling av den planerade vindparken Aurora bedöms inte
påverka Natura 2000-områdets utpekade naturtyper eller dess typiska arter, inkluderat
169

Miljökonsekvensbeskrivning – Vindpark Aurora

_____________________________________________________

bottenflora och bottenfauna. Bedömningen grundar sig i att utpekade naturtyper är
belägna vid de inom Natura 2000-området förekommande utsjöbankarna, vilka ligger
på ett avstånd om minst 10 kilometer från den planerade vindparken. Därav uppstår
ingen långvarig eller bestående påverkan på de utpekade naturtyperna och den viktiga
livsmiljö de utgör. Påverkan bedöms som obetydlig och konsekvenserna försumbara.
För den utpekade arten tumlare är den samlade bedömningen att anläggning, drift och
avveckling av vindpark Aurora har en liten konsekvens för arten. Bedömningen beaktar
att vindpark Aurora ligger inom ett område som är av liten vikt för tumlare samt
förutsätter användning av ljuddämpande skyddsåtgärder och restriktioner i tid för när
potentiellt påverkande arbeten får utföras.
På grund av sitt djup och sina knappa födoresurser erbjuder det område inom vilket
den planerade vindparken avses anläggas ytterst begränsade ekologiska
förutsättningar för de utpekade fågelarterna alfågel och tobisgrissla. Området är därför
av liten vikt för dessa arter. Vindparken saknar värde som födosöksområde även för
de typiska fågelarterna sjöorre, ejder, storlom och smålom. Risken för att vindpark
Aurora skulle generera störnings- eller undanträngningseffekter som påverkar de för
arterna mycket viktiga födosöksområdena på utsjöbankarna inom Natura 2000området bedöms vara obefintliga. Konsekvensen av anläggning, drift och avveckling
av vindparken bedöms bli försumbar för de typiska fågelarterna. För de utpekade
fågelarterna tobisgrissla och alfågel är den samlade bedömningen i samtliga tre faser
av projektet att påverkan är liten till obetydlig och att konsekvenserna är försumbara.
De utpekade fågelarternas bevarandestatus påverkas inte av verksamheten.
Genom att den planerade vindparken medför en positiv effekt för klimatet innebär det
även ett bidrag till att motverka den temperaturökning som utgör ett av hoten för Natura
2000-området och dess utpekade naturtyper, arter och typiska arter.
Klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald är parallella kriser som är starkt
sammankopplade och som kräver åtgärder och lösningar som tar in båda aspekterna
samtidigt. Målsättningen i detta projekt är att skapa maximal klimatnytta samtidigt som
den biologiska mångfalden skyddas och stärks genom föreslagna skyddsåtgärder och
en strävan efter att nyttja de bästa tekniska lösningarna.

170

Miljökonsekvensbeskrivning – Vindpark Aurora

_____________________________________________________

Tabell 23. I tabellen nedan redovisas bedömda konsekvenser för respektive miljöaspekt för anläggning, drift och avveckling
av vindparken.

Miljöaspekt

Konsekvens

Rev (1170)

Försumbar

Sublittorala sandbankar (1110)

Försumbar

Tumlare

Liten till försumbar

Alfågel

Försumbar

Tobisgrissla

Försumbar
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14

Uppföljning och kontroll

OX2 kommer att ta fram ett kontrollprogram för den planerade verksamheten i samråd
med tillsynsmyndigheten efter det att ett erhållit tillstånd vunnit laga kraft. Syftet med
kontrollprogrammet är att redovisa hur de villkor som föreskrivits i tillståndet uppfylls.
Exempel på parametrar som kommer att följas upp inom ramen för det framtagna
kontrollprogrammet är undervattensljud som uppstår under anläggningsfasen.
Kontrollprogrammet för verksamheten kommer att samordnas så att det även
inbegriper de villkor som anges i meddelade tillstånd enligt SEZ och KSL.
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15

Sakkunskap

15.1

OX2:s Projektorganisation

OX2:s projektorganisation för vindpark Aurora har flerårig kunskap inom havsbaserad
vindkraft. Personerna som listas i Tabell 24 har varit delaktiga i framtagandet av aktuell
tillståndsansökan, i projekteringen av vindparken och i projektplaneringen.
Tabell 24. Ingående personer i OX2:s projektorganisation för vindpark Aurora.

Namn

Kristina Nilsson
Bromander

Elina Cuéllar

Fredrik Wibling

Emelie
Zakrisson

Roll i projektet

Erfarenhet

Projektledare

Kristina är civilingenjör inom hållbar
energiteknik och har tidigare erfarenhet av
projektledning från ABB. Kristina har jobbat
med projektledning och försäljning av
kraftöverföringssystem på en global
marknad, bland annat inriktat mot offshore
wind connections i Europa och Asien.

MKB-ansvarig

Elina är marinbiolog och har tidigare
erfarenhet av
miljökonsekvensbeskrivningar från flera
offshore-projekt, bland annat den
havsbaserade vindparken Storgrundet och
utbytet av Öresundskablarna, vilka är de
400 kV sjökablar som går mellan Skåne
och Själland.

Teknisk
projektledare

Fredrik har 15 års erfarenhet av
projektledning inom stora komplexa projekt
i olika världsdelar, främst inom vindkraft,
högspänning och offshore-industrin.
Fredrik har tidigare arbetat på ABB HVDC
(BorWin1, DolWin1, DolWin2, NEA800),
Bassoe (MWP Mark 2, BT-3500-2, BT4000) och Vattenfall (Limfjord och
Klevberget).

Granskare

Emelie är civilingenjör i maskinteknik och
har tidigare arbetat åt DONG Energy
(numera Ørsted) och RWE Renewables
med projektutveckling av havsbaserad
vindkraft. Emelie har bland annat varit
verksam i projektet Westermost Rough,
som driftsattes 2015 och Södra
Midsjöbanken, samt en rad andra projekt i
bland annat Storbritannien, Tyskland och
Frankrike.
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Göran Loman

15.2

Göran har 25 års erfarenhet av
projektledning inom havsbaserad vindkraft
och miljötillstånd enligt miljöbalken, samt
av installation och drift. Göran har tidigare
bland annat arbetat på Vattenfall med
Lillgrund och Kriegers flak samt Kentish
Flats Extension och Thanet Extensions i
Nordsjön, samt olika havsbaserade projekt
i Nederländerna och Tyskland.

Senior rådgivare

Sakkunniga på uppdrag av OX2

I Tabell 25 redovisas, i enlighet med 19 § miljöbedömningsförordningen, uppgifter om
hur kravet på sakkunskap i 15 § i förordningen är uppfyllt. De personer som listas
nedan utgör konsulter och experter inom olika sakområden, av vilka flera har varit
delaktiga i att ta fram de olika underlagsutredningar som har utgjort underlag för Natura
2000-miljökonsekvensbeskrivningen. Experterna har därutöver varit delaktiga i
processen med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och vid
kvalitetsgranskningen av dokumentet.
Tabell 25. Sakkunniga som på uppdrag av OX2 ingått i projektorganisationen för vindpark Aurora.

Namn

Utbildning

Erfarenhet

Fil Dr Oceanografi
GU, Post Doc
FMRI

Selma är disputerad oceanograf med lång
erfarenhet av forskning. Selma arbetar
som uppdragsledare/expert i
tillståndsprövningar för vattenverksamheter
samt Natura 2000 prövningar. Selma har
stor erfarenhet av utredningar och
bedömningar av påverkan på recipienter
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Fil. Mag. Fysisk
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med marina och limniska
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goda artkunskaper och stor erfarenhet av
artidentifiering av makrofyter och
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studerade effekterna av havsbaserad
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forskare på AquaBiota Water Research
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kring havsbaserad vindkraft och marint liv.

Eva Stensland
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Fil. Dr. Zoologisk
ekologi, SU

Eva är marinbiolog och har en bakgrund
som delfinforskare. Hon har sedan 2012
arbetat med tillståndsfrågor enligt
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ansvarig för tillstånd i större
infrastrukturprojekt på Svenska kraftnät.
Forskar kring påverkan på marina däggdjur
från havsbaserad vindkraft i Vindvalprojektet Marin MedVind.

Frida Seger,
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Fil. Mag. Marina
vetenskaper och
Biologi, GU

Frida är marinbiolog och har dubbla
masterexamen i marina vetenskaper och
biologi från Göteborgs universitet, vilket
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ekologi och marin biodiversitet. Frida
arbetar i flera olika tillståndsprövningar för
havsbaserad vindkraft sedan 2020.
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Mathilda har en masterexamen i
marinbiologi vid Stockholms universitet.
Hon har deltagit i projekt vid Stockholms
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Fil. Dr.
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Maria har över 10 års erfarenhet inom
forskning på undervattensljud, marina
däggdjur, fisk och ljudpåverkan. Maria
arbetar sedan 2018 med miljöbedömningar
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undervattensljud och potentiell påverkan
på marint liv (marina däggdjur, fiskar och
ryggradslösa djur).

Mark Mikaelsen,
NIRAS

M.Sc. Acoustics
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Universitet (AAU)

Mark har över 10 års erfarenhet inom
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vindparker i England, Danmark,
Nederländerna och Sverige. Mark har
omfattande kunskap om
beräkningsmetoder för undervattensljud,
som grund för miljöbedömningar på marint
liv (marina däggdjur, fiskar och
ryggradslösa djur).
Mark har arbetat med framtagande av de
danska riktlinjerna för pålning (2016) och
han är även involverad i den pågående
revisionen av dessa (2022). Mark har även
arbetat som konsult åt danska Energinet
(ungefär motsvarande Svenska kraftnät)
med att genomföra mätningar av
undervattensljud vid seismiska
undersökningar i Nordsjön (2021).
Därutöver har han arbetat med utformning
och analys av mätningar av
undervattensljud från pålning vid projekten
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Richard Ottvall,
Ottvall
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Fil Dr Zooekologi,
Lunds universitet,
Post Doc CRNSCEFE, Montpellier

Richard har bakgrund som forskare i
fågelekologi vid Lunds universitet, Campus
Gotland och Hedmark University College.
Richard har mycket goda artkunskaper och
30 års erfarenhet av fågelinventeringar. Till
havs har Richard i samarbete med Lunds
universitet, Naturvårdsverket, länsstyrelser
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och vindkraftsbolag utfört 50
fågelinventeringar från flyg. Richard var
medförfattare i Vindvals syntesrapport
6740 om vindkraftens påverkan på fåglar
och fladdermöss och har haft
regeringsuppdrag om marina fåglars
förekomst och ekologi.
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SAMMANFATTNING
Vindpark Aurora planeras till havs i Sveriges ekonomiska zon mellan Gotland och Öland i
Egentliga Östersjön. Denna rapport är framtagen som en del i arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen för att utreda områdets betydelse för tumlare samt
bedöma vilken påverkan som anläggningsundersökningar, anläggning, drift och
avveckling av en vindpark kan ha för tumlare i området. Bakgrundsinformationen om
tumlare baseras på befintlig kunskap och data samt information från de undersökningar
som genomförts inom projektet.
Rapporten ger en allmän beskrivning av tumlare, dess status i Östersjön och
förhållandena i området för vindpark Aurora. I området för vindparken har förekomsten
av tumlare studerats med hjälp av tumlardetektorer från augusti 2020 – december 2021.
Tumlare förekommer sporadiskt i vindparken med ett fåtal detektioner. Antalet
detektionspositiva minuter är väldigt lågt även då tumlare har detekterats. Detta kan tyda
på att tumlarna inte uppehåller sig i området för vindparken under längre tid och inte
heller i stora antal, utan att det snarare är några enstaka individer som passerar tillfälligt
genom området. Provfisken som har genomförts i området visar att det är ont om fisk i
vindparksområdet eftersom endast ett fåtal torskar fångades. eDNA-provtagningen
visade på en dominans av skarpsill, storspigg och sill. Tumlare detekterades inte i något
av eDNA-proverna. Yrkesfisket inom vindparken är litet vilket också det tyder på att det
är ont om fisk i området. Bottnarna djupare än 70 meter är periodvis syrefattiga eller helt
syrefria. Mycket tyder därför på att det saknas förutsättningar i vindparksområdet för att
tumlare ska förekomma i höga tätheter eller utgöra ett viktigt område då tillgången på
föda för tumlarna är dålig. Undersökningarna av tumlarförekomsten i vindpark Aurora
och i Natura 2000-området närmast vindparken visar att det är betydligt lägre antal dagar
med detektioner här än i de mer centrala delarna av Natura 2000-området.
För att bedöma vilken påverkan vindparken kan ha på tumlare har platsspecifika
modelleringar av undervattensljud genomförts av NIRAS för de aktiviteter som kan skapa
kraftiga undervattensljud, till exempel geofysiska undersökningar och pålningsarbeten.
Påverkan anläggningsfas
Undervattensljud under anläggningsfasen anses vara den viktigaste källan för potentiell
påverkan på tumlare. För att bedöma påverkan från geofysiska undersökningar har en
platsspecifik undervattensljudmodellering genomförts. Modelleringarna visar dock att
påverkansavstånden för hörselnedsättning är begränsade. Med tillämpning av mjuk
uppstart bedöms det som osannolikt att tumlare skulle utsättas för ljudnivåer som skulle
orsaka hörselnedsättning varför risken för PTS och TTS bedöms som försumbar. I worst
case scenariot kan tumlare uppvisa undvikandebeteende inom 2 150 meter från
undersökningsfartyget. Som en extra skyddsåtgärd kommer undersökningar som kan
medföra undvikandebeteende inom Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna undvikas under maj-augusti för att skydda tumlare under deras mest
känsliga period.
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Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms de geofysiska undersökningarna ha liten
konsekvens för tumlare utan påverkan på populationen vare sig på kort eller lång sikt.
Undervattensljud från geotekniska undersökningar är kontinuerliga och icke impulsiva
med generellt låga frekvenser och korta påverkansavstånd. De geotekniska
undersökningarna bedöms ha liten/försumbar konsekvens för tumlare.
Undervattensljud från pålning kan, utan bullerdämpande åtgärder, orsaka
undvikandebeteende, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent hörselnedsättning
(PTS) hos marina däggdjur. Worst case för påverkan av tumlare från undervattensljud vid
pålning är anläggning av fackverksfundament med pinpiles 4,5 meter i diameter
tillsammans med ljuddämpande skyddsåtgärder motsvarande dubbla bubbelgardiner.
Dessa skyddsåtgärder är tillräckliga för att undvika PTS och TTS hos tumlare varför risken
för PTS och TTS bedöms som försumbar. Ljudnivåer som medför att tumlare undviker
området (undvikandebeteende) bedöms för worst case förekomma inom cirka nio
kilometer från pålningsplatsen. Konservativt räknat bedöms långt mindre än en individ
(0,09 tumlare) riskera att påverkas av ljudnivåer som överstiger tröskelvärdet för
undvikandebeteende vid ett pålningstillfälle. Detta motsvarar 0,02 % av populationen.
Risken att en tumlare påverkas vid ett enskilt pålningstillfälle är därmed låg, eftersom
tätheterna av tumlare i området är låga, och risken att en hona med kalv skulle påverkas
är än lägre.
Påverkan bedöms som tillfällig för pålningen av varje enskilt fundament då flera studier
har visat på att tumlarna återvänder inom några få dagar upp till några veckor efter att
installationen har avslutats. Med skyddsåtgärder som mjuk uppstart, ljuddämpande
åtgärder som minst motsvarar dämpningen av dubbla bubbelgardiner och
tidsrestriktioner för undvikandebeteenden i Natura 2000-området minskar påverkans
storlek och effekt. Detta gör att den temporära förlusten av habitat som kan uppkomma
under pålning av fundament inom vindparksområdet bedöms vara liten negativ med liten
konsekvens för tumlare.
Även undervattensljud från ökad fartygstrafik skulle kunna påverka tumlare under
anläggningsfasen. Eftersom det går flera större farleder precis utanför vindparksområdet
samt genom Natura 2000-området antas de tumlare som vistas i området vara vana vid
en viss nivå av fartygsljud. För att minska risken för påverkan inom Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna rekommenderas att fartygstrafiken i anslutning till
vindparkens anläggande så långt som möjligt begränsas inom Natura 2000-området
under sommaren. Den sammantagna bedömningen av konsekvenserna för tumlare när
det gäller fartygstrafikens påverkan bedöms som liten.
Kumulativa effekter bedöms främst uppkomma om närliggande projekt samtidigt som
vindpark Aurora anläggs med tekniker som ger upphov till impulsivt undervattensljud, så
som vid pålning av fundament. Vindpark Aurora bedöms inte ge upphov till några
kumulativa effekter tillsammans med de befintliga vindparkerna Bockstigen I och
Kårehamn. Då ingen av de övriga vindparkerna har erhållit tillstånd är det inte möjligt att
göra bedömningar av kumulativa effekter då vare sig tidsplanerna eller
anläggningsteknikerna är beslutade. Eventuella kumulativa effekter kan undvikas med
anpassade installationsplaner för pålningsarbeten i vindparkerna. Ett scenario där
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samtliga planerade vindparker anläggs samtidigt bedöms som orealistiskt. Den
sammanfattande bedömningen kring konsekvensen på tumlare av kumulativa effekter
med avseende på undervattensljud anses vara försumbar.
Under anläggningsarbeten kan suspenderat sediment och sedimentation uppkomma. Den
eventuella spridningen av organiska föreningar, näringsämnen eller metaller i
sedimenten bedöms inte påverka tumlare eftersom spridningens utbredning är väldigt
begränsad och en snabb utspädning sker. För tumlare anses känsligheten för suspenderat
sediment och sedimentation vara liten då tumlare fortfarande kan jaga i grumligt vatten.
Eftersom vindparksområdet inte anses vara ett viktigt område för tumlare förväntas få
tumlare använda området för födosök och påverkan blir därmed obetydlig. Den indirekta
påverkan på tumlare, som kommer av en påverkan av sedimentation och grumling på
tumlarens bytesdjur, anses också vara obetydlig. Detta ger sammantaget en försumbar
konsekvens för tumlare i parkområdet.
Påverkan driftsfas
De faktorer som skulle kunna ha en påverkan på tumlare under driftsfasen är
undervattensljud, habitatförändringar och magnetfält. Potentiell påverkan förknippad
med driftsfasen bedöms som försumbar till mycket liten. Detta gäller undervattensljud
från vindkraftverken i drift och underhållstrafik liksom elektromagnetiska fält från kablar
samt permanenta förändringar av habitatet i och med införandet av hårda bottensubstrat
vid vindkraftverkens fundament.
Undervattensljuden från vindkraftverk i drift kommer endast att överstiga den befintliga
bakgrundsljudnivån i den absoluta närheten av varje vindkraftverk. Ljuden från både
fartyg och vindkraftverk i drift kommer generellt vara lägre än det omgivande ljudet från
de starkt trafikerade farlederna som är belägna i anslutning till vindparksområdet.
Beträffande förändring av habitat åtföljs den lilla direkta habitatförlusten av förändringar
som kan leda till en förbättring av födoresurserna för marina däggdjur med införandet av
hårda substrat som kan locka till sig fisk. Vindparksområdet med sina fundament skulle
också kunna agera skydd för tumlare från de starkt trafikerade områdena runtomkring
och minska risken för att tumlare bifångas i fiskenät eftersom yrkesfisket troligtvis
kommer begränsas inom vindparksområdet. Konsekvensen för tumlare som befinner sig
i området bedöms bli mycket liten.
Eftersom det inte finns några indikationer på att tumlare har förmågan att navigera med
hjälp av magnetiska fält i vetenskapliga studier bedöms påverkan av magnetiska fält från
kablar som obetydlig med en försumbar konsekvens för tumlare.
Då effekterna på tumlare under driftsfasen är begränsade och lokala bedöms kumulativa
effekter under driftsfasen som osannolika.
Påverkan avvecklingsfas
Under avvecklingsfasen kan undervattensljud förekomma vid nedmonteringen av
fundament och från den ökade fartygstrafiken i området. Ljudnivåerna förväntas dock
vara lägre än under anläggningsfasen eftersom det inte förekommer några
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pålningsarbeten. För andra potentiella effekter under avvecklingsfasen förväntas de vara
mindre eller jämförbara med påverkan under anläggningsfasen. Påverkan under
avvecklingsfasen bedöms ha mycket liten konsekvens för tumlare.
Påverkan på Natura 2000-områden
Söder och öster om den planerade vindparken Aurora ligger det stora Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna där tumlare är en utpekad art. Tumlare
förekommer i området året om och området utgör ett reproduktionsområde för
Östersjöpopulationen som samlas i området under sommaren för att föda sina kalvar och
para sig.
Verksamheten kan i ett worst case tillfälligt ge upphov till undvikandebeteende inom små
delar av Natura 2000-området under anläggningsfasen. Ljudnivåerna når dock inte de
områden i de centrala delarna av Natura 2000-området som har högre tätheter av
tumlare. Ljuddämpande åtgärder vid anläggningsarbeten gör att ljudutbredningen av
impulsiva ljud som kan påverka tumlare minimeras. Undervattensljuden som alstras
kommer inte innebära att tumlare kommer uppleva hörselnedsättning eller annan fysisk
påverkan varken i Natura 2000-området eller utanför. Ljudnivåerna medför att tumlare
upplever en tillfällig habitatförlust då de undviker området i närheten av
anläggningsarbetet. Vid de geofysiska undersökningarna i worst case scenariot, när
undersökningarna genomförs på gränsen till Natura 2000-området, är det cirka 5 km2
(motsvarande 0,05 %) av Natura 2000-området där ljudnivåerna överstiger
tröskelvärdet för undvikandebeteende. Då fartyget hela tiden rör sig blir påverkan
kortvarig och mycket begränsad. Vid anläggning av fundament kommer ljuddämpande
åtgärder användas. För worst case scenariot vid pålning av pinpiles för
fackverksfundament riskerar, konservativt räknat, betydligt mindre än en individ (0,05
tumlare) att påverkas i Natura 2000-området vid pålning av fundament i de södra delarna
av vindpark Aurora. För anläggning av de flesta fundament inom vindparken sker dock
ingen påverkan inom Natura 2000-området.
Vindpark Aurora ligger inom ett område som är av liten vikt för tumlare då det är ont om
fisk i området och detektionerna av tumlare är få varför en tillfällig habitatförlust har liten
konsekvens. Som en skyddsåtgärd för att ändå inte påverka tumlare under den
känsligaste perioden under sommaren, då de föder sina kalvar och har små kalvar som
diar, kommer anläggningsarbetet anpassas så att inga arbeten som ger upphov till
ljudnivåer som orsakar undvikandebeteende i Natura 2000-området kommer
genomföras under perioden 1 maj – 31 augusti. I och med att påverkan under sommaren
undviks bedöms inte verksamheten påverka tumlarpopulationens möjligheter att tillväxa
och nå en gynnsam bevarandestatus.
Anläggning, drift och avveckling av vindpark Aurora bedöms inte påverka tumlarnas
bytesarter i Natura 2000-området. Möjligen kan reveffekter som kan uppstå kring
fundamenten öka förutsättningarna för tumlare att födosöka inom vindpark Aurora. I
vindpark Aurora är yrkesfisket begränsat. Om yrkesfisket, inklusive bottentrålning,
minskar inom området till följd av anläggningen av vindparken innebär verksamheten ett
tillkommande skydd för fisk som finns i området och lägre risk för tumlare att fastna i
fiskeredskap som bifångst.
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Anläggning, drift och avveckling av vindpark Aurora bedöms ha obetydlig påverkan på
habitaten och naturtyperna i Natura 2000-området. Naturtyperna rev och sandbankar
förekommer på ett sådant avstånd från vindparken att de inte kommer att påverkas av
förhöjda halter av suspenderat sediment, sedimentation eller förhöjda ljudnivåer.
Fartygstrafiken till och från vindpark Aurora bedöms inte påverka tumlare inom de
områden där detektionsfrekvensen är som högst. Fartygstrafiken till och från Aurora kan
dessutom anpassas så att Natura 2000-området trafikeras så lite som möjligt.
Anläggning, drift och avveckling av vindpark Aurora bedöms ha begränsad påverkan på
tumlare med små konsekvenser varför varken tumlarnas populationsutveckling,
livsmiljöer eller utbredningsområde i Östersjön bedöms påverkas på kort eller lång sikt.
Vindpark Aurora bedöms inte påverka tumlarnas förutsättningar att nå en gynnsam
bevarandestatus på vare sig lokal eller biogeografisk nivå eller påverka möjligheterna att
nå bevarandemålen i bevarandeplanen för Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna.
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
OX2 AB planerar etablering av vindpark Aurora till havs i Sveriges ekonomiska zon mellan
Gotland och Öland i Egentliga Östersjön, Figur 1. Denna rapport är framtagen som en del
i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen för att utreda områdets betydelse för
tumlare samt bedöma vilken påverkan som etableringen av en vindpark kan ha för
tumlare i området. Rapporten ger en först en allmän beskrivning av tumlare, dess status
i Östersjön och förhållandena i området för vindpark Aurora. I avsnitt 5 beskrivs de
undersökningar som genomförts av AquaBiota för att undersöka förekomsten av tumlare
och i avsnitt 6 beskrivs betydelsen av projektområdet.

Figur 1. Översikt av den planerade vindparken Auroras läge i Östersjön.

Inför bedömningarna av påverkan på tumlare har platsspecifika modelleringar av
undervattensljud genomförts av NIRAS vilka beskrivs kortfattat i avsnitt 7. För mer
detaljerad information och bakgrund avseende undervattensljud och modelleringar
hänvisas till rapporterna om undervattensljud som har tagits fram av NIRAS för de
seismiska undersökningarna (NIRAS 2022a) och anläggningsarbeten och drift (NIRAS
2022b). I avsnitt 8 till 12 beskrivs och bedöms påverkan på tumlare under anläggningen,
driften och avvecklingen av vindpark Aurora. I avsnitt 13 beskrivs och bedöms påverkan
på det närliggande Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Slutligen
beskrivs skyddsåtgärder och uppföljning av påverkan i avsnitt 14.
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1.2 Projektbeskrivning
Vindparken Aurora ligger inom Sveriges ekonomiska zon i Östersjön. Området är
1045 km2 stort och ligger ca 20 km sydväst om Gotland och ca 30 km öster om Öland.
Djupet i området varierar mellan 43 och 88 meter. Bottensubstratet inom vindparken
domineras av lera och gyttja tillsammans med en blandning av sand, grov sand, småsten
och grus. I mindre områden i vindparkens centrala, norra och nordöstra delar utgörs
bottensubstraten av sten och stenblock.
Vindparken kommer fullt utbyggd bestå av maximalt 370 vindkraftverk med en
sammanlagd installerad effekt på ca 5500 MW. Den maximala höjden på vindkraftverken
beräknas bli 370 meter över havsytan. Vindkraftverken beräknas ha en livslängd om ca
40–45 år och kommer därefter att avvecklas.
Vindparken består av vindkraftverken, det interna kabelnätet samt tillhörande
installationer såsom transformator-/omriktarstationer, sjökablar och plattformar. Det
interna kabelnätet kommer att förbinda vindkraftverken i radialer till havsbaserade
transformatorstationer eller omriktarstationer. Spänningsnivån i det interna kabelnätet
förväntas att vara mellan 66 kV och 170 kV. Kablarna begravs på ett djup av en till tre
meter. Från transformator- eller omriktarstationen anläggs kablar för överföring av el till
land. Överföringen till land kommer att ske antingen med växelströmskablar eller med
likströmskablar och anslutas till transmissionsnätet för export av den producerade elen.
Vindkraftverken kommer att monteras på fundament. De fundamentstyper som anses
vara genomförbara alternativ för vindparken är:
• monopiles
• fackverksfundament med tre till fyra ben
• flytande fundament
Runt fundamenten kommer erosionsskydd att etableras. För ytterligare beskrivning av
utformningen av vindparken se den tekniska beskrivningen som utgör bilaga till ansökan.

1.3 Bedömningsmetodik
Ett systematiskt arbetssätt har använts för att identifiera och bedöma den planerade
verksamhetens potentiella påverkan, effekter och konsekvenser för tumlare och för att
beskriva skyddsåtgärder för att undvika, minimera eller minska påverkan. För utförlig
beskrivning av bedömningsmetodiken se miljökonsekvensbeskrivningen för vindpark
Aurora.
I denna rapport används benämningarna känslighet, påverkan, effekt och konsekvens.
•

Känslighet – mottagarens eller artens känslighet för aktuell påverkan. I
konsekvensbedömningen får känsligheten således betydelse för den
sammantagna storleken hos konsekvensen, vilket beskrivs vidare nedan.
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•

Påverkan – är den förändring av fysiska förhållanden som projektets
genomförande medför. Det kan handla om exempelvis ljud, utsläpp av
föroreningar, förlust av värdefulla naturmiljöer, ökat antal transporter i området
osv. Påverkan kan vara lokal, regional eller nationell samt vara permanent eller
temporär.

•

Effekt – beskriver den betydelse som påverkan (förändringen) bedöms få för
förekommande värden i omgivningen, dvs. påverkans storlek och omfattning.
Direkta effekter uppkommer som en omedelbar följd av till exempel fysiskt
intrång, ljud eller påverkan på vatten. Indirekta effekter uppkommer sekundärt
till följd av en åtgärd.
Vilken/vilka effekter som uppstår till följd av en påverkan måste relateras till
områdets specifika förutsättningar, det vill säga vilka värden som förekommer
och utsätts för påverkan, och deras känslighet. I ett område med få värden kan
således effekterna förväntas bli av mindre skala, medan effekterna på en plats
med höga värden eller värden med hög känslighet förväntas bli större.
Värderingen av effekten görs med hänsyn till relevanta bestämmelser, exempelvis
miljöbalkens hushållningsbestämmelser, vedertagna rikt- eller gränsvärden och
gällande miljökvalitetsnormer.

•

Konsekvens – är en värdering av vad miljöeffekterna medför för de intressen som
berörs, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk mångfald. Vid
värderingen av konsekvenserna utgår bedömningen ifrån hur många som är
berörda, miljövärdets betydelse samt hur stor förändringen bedöms bli. Vid
värderingen
av
miljökonsekvenser
görs
bedömningen
mot
ett
jämförelsealternativ, ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet beskriver den
förväntade framtida utvecklingen om de ansökta åtgärderna inte genomförs.

Inledningsvis görs en avgränsning av påverkan, vilken typ av påverkan kan den planerade
verksamheten medföra. För att göra den samlade bedömningen av effekter och
konsekvenser görs en bedömning av artens (mottagarens) känslighet. Därefter bedöms
graden av påverkan (och effekt) på arten som antas uppstå till följd av verksamheten.
Bedömning av miljökonsekvenserna görs genom en sammanvägning av mottagarens
känslighet och omfattningen av påverkan (och effekten). Utifrån detta bedöms slutligen
vilka konsekvenser som verksamheten kan medföra.
Bedömningen av mottagarens känslighet utgår från nuvarande vetenskaplig kunskap
samt information från bland annat fältundersökningar och expertbedömningar. En
mottagares känslighet bedöms utifrån:
• Mottagarens status (exempelvis populationstrender, förekomst och det aktuella
områdets betydelse för mottagaren).
• Mottagarens känslighet och anpassningsbarhet för den påverkansfaktor som
avses (till exempel sedimentation eller undervattensljud).
• Mottagarens känslighet under olika perioder av året (till exempel kan mottagaren
vara mer känslig under parningssäsong eller migrationsperiod).
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Mottagarens känslighet utvärderas för relevanta påverkansfaktorer under den planerade
verksamhetens olika faser.
För att bedöma påverkansfaktorernas storlek och omfattning grundar sig bedömningarna
på ett worst case scenario som förväntas ge störst påverkan för respektive
påverkansfaktor. Den främsta påverkansfaktorn för tumlare är undervattensljud som
uppstår under vindparkens olika faser. Under respektive påverkansavsnitt, avsnitt 8, 9
och 10, beskrivs påverkan från de påverkansfaktorer som identifierats under projektets
olika faser.
Tabell 1. Utvärderingsmatris avseende konsekvensernas betydelse
Påverkans storlek och effekt
Konsekvensens
betydelse

Liten

Stor

Måttlig

Liten

negativ

negativ

negativ

Måttlig

Liten

Mycket

Obetydlig

Försumbar

liten

Mottagarens
känslighet/
värde

Liten

Måttlig

Stor

positiv

positiv

positiv

Mycket

Liten

Måttlig

liten

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

Försumbar

Liten

Måttlig

Stor

Hög

Mycket

Stor

Måttlig

Försumbar

Måttlig

Stor

Mycket

stor

stor

1.3.1 Konsekvensens påverkan på bevarandestatusen
Konsekvenserna relateras slutligen till den planerade verksamhetens påverkan på de
berörda arternas och naturtypernas bevarandemål och bevarandestatus. Bedömningen
fokuserar särskilt på om konsekvenserna försvårar bibehållande eller uppnående av
gynnsam bevarandestatus för arterna och naturtyperna. Exempel på bedömningar, som
gjorts utifrån nuvarande bevarandestatus, som sker i detta steg är om verksamheten
påverkar:
• Möjligheten att nå de bevarandemål som är kopplade till Natura 2000-området.
• Artens populationsutveckling på lång sikt.
• Artens utbredningsområde inom en överskådlig framtid.
• Artens livsmiljö i förhållande till populationsutvecklingen.

1.3.2 Nollalternativ
Nollalternativet är enligt miljöbalken ett prognosticerat nuläge som beskriver hur
miljöförhållandena förväntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas
eller vidtas. Det betyder inte alltid att allting förblir som i nuläget, utan handlar om vilken
utveckling som är trolig om det planerade projektet inte blir av. I detta fall innebär
nollalternativet att vindpark Aurora inte uppförs och ingen förändring i form av ny
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verksamhet tillkommer. I stället kommer nuvarande verksamheter fortgå inom
vindparkens planerade område.
Vidare innebär nollalternativet att projektet inte kommer kunna ha en positiv
miljöpåverkan och bidra till de svenska klimat- och miljömålen och behovet av förnybar
elproduktion. Klimatförändringar leder bland annat till förhöjda temperaturer, minskad
syrehalt i havet och försurning vilket påverkar djursamhällen och medför en förändrad
artsammansättning. Eftersom Östersjön är ett relativt grunt hav kommer det att påverkas
snabbare än de stora oceanerna.

1.3.3 Worst case
Den havsbaserade vindkraftsindustrin genomgår en snabb teknisk utveckling, vilket gör
att det i nuläget är svårt att förutse vilken teknik som är den mest lämpliga och som finns
tillgänglig vid tiden då den planerade vindparken anläggs. För att ta höjd för en framtida
teknikutveckling fastställs vindparkens slutliga utformning inför upphandling och
byggnation. För detta krävs att en så kallad worst case-ansats används för att
konsekvensbedömningarna ska täcka in den påverkan som vindparken Aurora maximalt
kan resultera i.
I denna rapport utgår worst case från de scenarier som förväntas ha störst påverkan på
tumlare inom parkområdet och i angränsande Natura 2000-område. Worst case-ansatsen
gör att miljöpåverkan kan vara mindre omfattande men i praktiken inte mer omfattande
än vad som beskrivs i denna rapport.
För undervattensljud under anläggningsfasen har pålning av pinpile förankringar (4,5
meter i diameter) av fackverksfundament identifierats som worst case för tumlare
(NIRAS 2022b). Worst case scenariot inkluderar användandet av mjuk uppstart och
ljuddämpning motsvarande dubbla bubbelgardiner, som idag är den bästa
ljuddämpningen som finns dokumenterad för denna teknik.
För sedimentspridning har borrning av monopiles (maximal bottendiameter på 14,3 m)
identifierats som den metod som ger upphov till störst sedimentspridning. Utifrån ett
sådant perspektiv kommer 370 vindkraftverk anläggas med monopile-fundament som
har en diameter om 14 meter. Scenariot bygger på att fundamenten anläggas genom
borrning och resterande genom pålning och att sedimentet släpps ut två meter ovan
havsbotten.
Parkens slutliga utformning och vilka anläggningsmetoder som kommer att användas
kommer bestämmas efter detaljprojekteringen.

2 TUMLARE I SVENSKA VATTEN
Tumlaren (Phocoena phocoena) är en liten tandval som förekommer i tempererade vatten
i tre geografiskt isolerade områden i Svarta havet, norra Stilla Havet och Nordatlanten.
Utbredningen av tumlare i östra Nordatlanten sträcker sig från norra Afrika i söder till
norska kusten i norr och den påträffas ända ut till kanten av kontinentalsockeln. Tumlaren
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i Nordatlanten har delats in i 18 olika förvaltningsenheter varav tolv förekommer i
europeiska vatten, Figur 2 (NAMMCO-North Atlantic Marine Mammal Commission 2019).

Figur 2. Tumlarens förvaltningsenheter i östra delen av Nordatlanten (utklipp från NAMMCONorth Atlantic Marine Mammal Commission 2019).

Det finns tre genetiskt skilda populationer i svenska vatten, Skagerrakpopulationen (en
del av Nordsjöpopulationen) som primärt återfinns från mellersta Kattegatt till
Skagerrak, Bälthavspopulationen som finns från mellersta Kattegatt till sydvästra
Östersjön strax öster om Bornholm, samt Östersjöpopulationen som främst uppehåller
sig i Egentliga Östersjön (Lah et al. 2016, Sveegaard et al. 2015, Wiemann et al. 2010).
Studier har visat att Östersjöpopulationen är både genetiskt och morfologiskt skild från
Bälthavspopulationen (Wiemann et al. 2010, Galatius et al. 2012, Sveegaard et al. 2015).
Gränserna mellan populationerna är inte fasta utan deras utbredning kan överlappa
geografiskt (Benke et al. 2014, Sveegaard et al. 2011), Figur 3.
Förvaltningsgränsen för Bälthavspopulationen och Östersjöpopulationen har under majoktober satts till en linje från Sölvesborg i Sverige över till Jarosławiec nära Słupsk i Polen
(Carlén et al. 2018), Figur 3. Mellan denna gräns och linjen 13,5˚O finns ett så kallat
övergångsområde där individer från Bälthavspopulationen och Östersjöpopulationen kan
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uppehålla sig. Överlappet mellan populationerna sker inom detta område främst under
sommaren då det i området förekommer en mindre andel individer från
Bälthavspopulationen och sannolikt även några tumlare från Östersjöpopulationen, men
troligtvis i lägre tätheter än öster om förvaltningsgränsen. För vinterhalvåret (novemberapril) finns det en rekommendation för Östersjöpopulationen där ICES rekommenderar
att longitud 13,0°O används som förvaltningsgräns (ICES 2020) trots att det inte är helt
fastställt hur långt västerut som tumlare från Östersjöpopulationen rör sig under vintern.
För Bälthavstumlarna gäller dock inte samma förvaltningsgräns under vintern.

Figur 3. Tumlarpopulationer och förvaltningsgränser i svenska vatten (Sveegaard et al. 2015,
Carlén et al. 2018, ICES 2020).

3 ALLMÄN BIOLOGI
Tumlaren är en toppkonsument och har en viktig roll i ekosystemet. Eftersom den är en
liten val som lever i kalla tempererade vatten har den hög energiomsättning (Koopman
1998, Lockyer och Kinze 2003, Lockyer 2007). På grund av det höga energibehovet
behöver tumlare i princip jaga konstant (Wisniewska et al. 2016, Kyhn et al. 2018).
Studier av maginnehåll visar att tumlare äter många olika fiskarter men att sill (Clupea
harengus) och torsk (Gadus morhua) dominerar kosten. Andra vanligt förekommande
arter är skarpsill (Sprattus sprattus), smörbult (Gobidae spp.) och övriga torskfiskar
(Gadidae sp.) (Andreasen et al. 2017, Börjesson et al. 2003, Sveegaard et al. 2012a). Flera
studier har visat att tätheten av tumlare är kopplat till produktiva områden och den lokala
förekomsten av bytesdjur (Embling et al. 2010, Gilles et al. 2011, Sveegaard et al. 2012b,
Stalder et al. 2020).
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Tumlare lever vanligen ensamma eller i smågrupper, som kan bestå av några honor och
deras kalvar eller en liten grupp hanar. Tumlare kan bli uppemot 15–20 år gamla men
medellivslängden är kring tolv år och de blir könsmogna mellan tre och fem års ålder.
Detta gör att de har få tillfällen att reproducera sig under sin livstid. De reproducerar sig
huvudsakligen säsongsvis och honorna antas återvända till platsen där de föddes för att
föda sina kalvar, ge di och para sig.
Sammantaget gör detta att tumlarpopulationerna har en låg maximal tillväxthastighet på
cirka 4–9 % per år (Barlow och Boveng 1991, Lockyer och Kinze 2003, Woodley och Read
1991, Caswell et al. 1998) där Östersjöpopulationen ligger ännu lägre med en
tillväxthastighet på 2,3 % under gynnsamma förhållanden (Cervin et al. 2020). Den låga
tillväxthastigheten gör att tumlare är känsliga för påverkan speciellt under perioden då
de föder sina kalvar och parar sig. Diande kalvar är särskilt utsatta, då honorna är extra
känsliga för störning under denna period och en separation, särskilt under den första
tiden, kan få stora konsekvenser för kalvens överlevnad.
Hörseln är ett viktigt sinne för tumlare eftersom de använder sig av ljud för att
kommunicera, navigera och jaga, precis som övriga tandvalar. Tumlare använder sig av
ekolokalisering där de producerar högfrekventa ljud och lyssnar efter reflekterande ekon
för att få en uppfattning om sin omgivning (Miller 2010, Wisniewska et al. 2016,
Villadsgaard et al. 2007). Detta gör att tumlare kan navigera, och jaga utan att vara
beroende av ljus (Møhl och Andersen 1973, Akamatsu et al. 2005, Wisniewska et al. 2016).
Flertalet studier har visat att tumlare generellt sett har bra hörsel och kan höra ljud över
ett brett frekvensspektrum (Andersen 1970, Kastelein et al. 2002, Kastelein et al. 2010).
Den största känsligheten i hörsel hos tumlare ligger mellan 90–140 kHz med en
hörseltröskel på 10–140 dB re 1 μPa (Kastelein et al. 2002), vilket sammanfaller med
frekvensspannet med högst energi i tumlares ekolokalisation (Møhl och Andersen, 1973).
Eftersom hörseln är ett viktigt sinne för tumlaren kan de påverkas av förhöjda nivåer av
både impulsivt undervattensljud från t.ex. ekolod och pålning samt kontinuerligt
undervattensljud från t.ex. båttrafik och fasta installationer. Beroende på ljudkällan kan
ljud färdas långt och fort i vatten, ca fyra gånger fortare än i luft eftersom vatten har högre
densitet än luft. Hur ljudkällan påverkar tumlare beror på ljudets frekvensspann,
intensitet, varaktighet och mottagarens hörselomfång. Ljudets akustiska energi försvagas
när ljudet färdas genom vatten vilket medför att påverkan också är starkt korrelerat till
tumlarens närhet till ljudkällan.
Tumlaren omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG), bilaga 2 och 4, med
målet att en gynnsam bevarandestatus ska uppnås och bevarandeområden ska upprättas.
I Sverige har art- och habitatdirektivet implementerats i svensk lag i både
artskyddsförordningen (2007:845) and förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken. I Artdatabankens nationella rödlista (2020) är tumlaren som art klassad som
livskraftig (LC) medan den genetiskt unika Östersjöpopulationen av tumlare är klassad
som akut hotad (CR). Enligt Sveriges senaste rapportering till art- och habitatdirektivet
2019 bedömdes bevarandestatusen för Östersjöpopulationen som dålig. Tumlare ingår
även under skyddet i Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and
North Seas (ASCOBANS), en regional överenskommelse som lyder under
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Bonnkonventionen och HELCOM. ASCOBANS - överenskommelsen anger att
medlemsstaterna är skyldiga att ”Arbeta mot effektiv förvaltning som minskar påverkan på
tumlare av aktiviteter som allvarligt påverkar deras födoresurser, och förhindra andra
signifikanta störningar, framför allt av akustisk karaktär” (ASCOBANS 2012).
Medlemsstaterna har också ålagts att skriva under Jastarniaplanen (ASCOBANS 2002)
som framhäver utsattheten hos Östersjötumlare där målet är att återskapa en livskraftig
tumlarpopulation i Östersjön genom att minska bifångsterna i yrkesfisket.

4 TUMLARE I ÖSTERSJÖN
I Östersjön förekommer tumlare året om. Information från historiska observationer och
uppgifter om bifångster av tumlare vittnar om att tumlarna har varit betydligt fler och
haft ett större utbredningsområde i Östersjön än idag (Havs- och vattenmyndigheten
2021, Koschinski 2001). Tumlarna i Östersjön minskade kraftigt i antal under förra seklet
främst till följd av bifångster i garnfiske, men troligen också på grund av miljöföroreningar
som påverkat fertiliteten.
Under 2011–2013 undersöktes förekomsten av tumlare i Östersjön med hjälp av
detektorer (SAMBAH 2016, Carlén et al. 2018). Studien omfattade 300 passiva akustiska
detektorer så kallade C-PODs som var placerade över stora delar av Östersjön, två av
detektorerna var placerade inom det tänkta vindparksområdet, se Figur 4.
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Figur 4. Sannolikhet för detektion av tumlare uppdelat för sommar (maj-oktober) (panel A) och
vinter (november-april) (panel B). Ljusblått motsvarar låg sannolikhet och lila motsvarar hög
sannolikhet för detektion av tumlare. Röd cirkel märker ut området för vindpark Aurora. De
svarta prickarna visar positionerna för C-PODs inom SAMBAH-projektet och storleken på
prickarna visar på antalet detektioner. De tomma cirklarna indikerar positioner för C-PODs som
inte registrerat någon data. Den streckade linjen visar den föreslagna förvaltningsgränsen för
tumlare från Östersjöpopulationen under sommaren (från SAMBAH 2016).

Studien valde att bara undersöka områden där djupet var mellan 0–80 meter djupt, och
således är inte områden i Östersjön med djup över 80 meter med i modelleringarna.
Utifrån resultaten har tätheter, Figur 5, och populationsstorleken uppskattats, samt
viktiga områden för tumlare pekats ut där tumlare förekommer mer frekvent (Carlström
och Carlén 2016). Östersjöpopulationen uppskattades till 497 individer (95%
konfidensintervall: 80–1091) (SAMBAH 2016, Carlén et al. 2018) och antalet
reproduktiva individer uppskattades till 98 (95% konfidensintervall: 15–216).
SAMBAH-studien visade att området kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna, i centrala
Östersjön, är ett särskilt viktigt område för Östersjöpopulationen då tumlarna samlas här
under sommaren när de föder sina kalvar, ger di och parar sig (Carlström and Carlén
2016, Carlén et al. 2018)Figur 4.
Flera studier har visat att täthet av tumlare är kopplat till den lokala förekomsten av föda
och produktiva områden så som utsjöbankar (Embling et al. 2010, Gilles et al. 2011,
Sveegaard et al. 2012a, Stalder et al. 2020). I Östersjön sker kalvningen i juni-juli och
parningen kring augusti. Honan föder sedan en kalv drygt tio månader senare och därefter
diar kalven i åtta till tio månader (Börjesson och Read 2003, Lockyer och Kinze 2003).
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Figur 5. Uppskattade tätheter av tumlare i nordöstra Östersjön (antal per km2) per säsong (A =
sommar och B = vinter) (från SAMBAH 2016).

Små kalvar har sämre simförmåga och är särskilt beroende av närheten till honan.
Honorna är därför beroende av lättillgänglig föda under denna period. Eftersom tumlarna
blir könsmogna sent i livet och möjligheten att få många kalvar är begränsad (Kesselring
et al. 2017) är sommaren en känslig period för populationen i stort. Under vinterhalvåret

20

sprider populationen ut sig över större områden i egentliga Östersjön och ända ner i södra
Östersjön och uppehåller sig troligtvis i områden med stor tillgång på föda (Gilles et al.
2011, Santos och Pierce 2003).
De viktiga områdena för tumlare som SAMBAH-studien pekade ut under vår och sommar
överlappar i ett mycket begränsat område med vindparksområdet, Figur 6 och Figur 7
(Carlström och Carlén 2016). Tätheten av tumlare är låg i Östersjön varför
sannolikheterna för detektion också är relativt låga. De utpekade viktiga områdena utgörs
av områden med 20% sannolikhet för förekomst vilket ringar in cirka 30% av
populationen (Carlström och Carlén 2016). Området för vindparken Aurora ligger i
utkanten av det viktiga området med låg sannolikhet för detektion av tumlare i området
både vinter och sommar, se Figur 6 och Figur 7.
Owen et al. (2021) jämförde förekomsten av tumlare (år 2017–2020) vid tolv punkter
inom den nationella miljöövervakningen som var gemensamma med SAMBAH-studien,
för att undersöka förändringar i populationen mellan de två tidsperioderna. De fann att
de dagliga detektionerna hade ökat med 29 % under maj-oktober (som är
parningssäsongen) mellan de två studieperioderna. Detta kan indikera att tumlarna i
Östersjön håller på att återhämta sig eller i alla fall att populationsnedgången har
avstannat (Owen et al. 2021). Det är inte känt vad som kan ha orsakat ökningen i
detektioner av tumlare men en bidragande orsak kan vara den reduktion av fisket som
skett de senaste åren.

Figur 6. Karta över viktiga områden för tumlare från Östersjöpopulationen under vinter och vår
(från Carlström och Carlén 2016) samt modellerad sannolikhet för detektion av tumlare som
medel för månaderna nov-jan samt feb-apr (data från HELCOM 2019). Områden där
sannolikhetsdata saknas anger djup större än 80 meter och undersöktes ej.
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Figur 7. Karta över viktiga områden för tumlare från Östersjöpopulationen sommar och höst
(Carlström och Carlén 2016), samt modellerad sannolikhet för detektion av tumlare som medel
för månaderna maj-jun samt aug-okt (data från HELCOM 2019). Områden där sannolikhetsdata
saknas anger djup större än 80 meter och undersöktes ej.

Bifångsten av tumlare sker främst i garnfisket och man har visat att bifångstfrekvensen
för tumlare ökar med ökad maskstorlek (Northridge et al. 2016, Palka et al. 2008). Fisket
med garn i svenska vatten har minskat kraftigt de senaste 20 åren och i Östersjön har det
minskat mer än i Kattegatt och Skagerrak (Königson 2020). I södra Östersjön minskade
garnfisket med stormaskiga garn (˂280 mm maska) med 70 % och fisket med finmaskiga
garn (˂170 mm maska) med 84 % från 2001 till 2015 (Königson 2020). Mellan 2009 och
2018 minskade garnfisket med 45 % över hela Östersjön (ICES 2020). Bifångster i fiske
är ett av de mest allvarliga hoten mot tumlare då det har en direkt påverkan på
dödligheten i populationen och en minskad risk för bifångster är positivt för
tumlarpopulationen (Owen et al. 2021, ICES 2020).
Tumlarpopulationen i Östersjön utsätts idag för flera olika hot där bifångster i fisket och
miljöföroreningar anses vara de allvarligaste hoten (HELCOM 2013, Hammond et al.
2008, ICES 2015, ICES 2016). Andra hot kan vara habitatförstörelse, habitatförluster,
störande undervattensljud, marint skräp så som till exempel tappade fiskeredskap,
minskad tillgång på byten och kvaliteten på byten.
I Östersjön är tumlare utsatta för mycket höga nivåer av miljöföroreningar, främst
bioackumuleras lipofila (fettlösliga) ämnen så som polyklorerade bifenyler (PCB:er),
diklordifenyltrikloretan (DDT), samt andra organiska föreningar och tungmetaller
(Bruhn et al. 1999, Berggren et al. 1999). Dessa har visat sig påverka fertiliteten hos
tumlare och det är beräknat att Östersjöpopulationen utsätts för upp till 254 % högre
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medelvärden av PCB:er än populationerna i Kattegatt och Skagerrak (Bruhn et al. 1999,
Berggren et al. 1999).
Ökade ljudnivåer på grund av konstruktioner till havs och andra ljudalstrande åtgärder
kan också påverka tumlare i Östersjön. Denna påverkan har ökat med tiden, i takt med att
vi människor exploaterar fler och fler områden. Utvecklingen av skyddsåtgärder för att
minska påverkan av de ökade ljudnivåerna har också avancerat mycket under de senaste
åren.

5 FÄLTUNDERSÖKNINGAR I AURORA
5.1 Tumlardetektorer
För att undersöka förekomsten av tumlare placerades åtta akustiska tumlardetektorer
inuti och i närheten av den planerade vindparken Aurora under 25–26 augusti 2020 på
uppdrag av OX2.
Sex av dessa detektorer placerades ut inom vindparksområdet, och de resterande två i
det angränsande Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, Figur 8 och
Figur 9. I samband med att den planerade vindparkens område utökades i juni 2021,
kompletterades designen av tumlardetektorer genom att ytterligare en detektor
placerades i den nordvästra delen av den planerade parken (ID. 6460). Alla detektorer
som användes i undersökningen var av modellen F-POD (Chelonia Ltd).
Tumlardetektorerna fästes med en två meter lång tamp till betongvikter, som försiktigt
sänktes ned och förankrade detektorerna vid havsbottnen. Genom detektorernas positiva
flytkraft svävade de vertikalt med hydrofonen vinklad mot ytan, cirka två meter ovanför
botten. Tumlardetektorerna i den egna undersökningen placerades ut med hänsyn till
geografisk och batymetrisk spridning, för att erhålla data från hela djupintervallet i
vindparksområdet. Om en bottentrål skulle fastna i någon del av anordningarna
(bestående av detektor, tamp och vikter) skulle den med största säkerhet förstöras eller
flyttas, vilket leder till att detektorn inte går att hitta och att data förloras. Då
bedömningen var att det endast förekommer sporadisk bottentrålning inom
vindparksområdet, togs ingen hänsyn till detta vid placeringen av detektorerna.
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Figur 8. Utplacerade tumlardetektorer i den planerade vindparken Aurora.

Tumlardetektorer av modell C-POD och F-POD är akustiska övervakningsinstrument som
passivt lyssnar efter tumlare, delfiner och andra tandvalar. Detta gör de genom att känna
igen klicktågen som valarna producerar när de använder ekolokalisering för att hitta
bytesdjur, orientera sig, samt interagerar med varandra. Viktigt att notera med
tumlardetektorer av typ C-POD och F-POD är att den maximala detektionsradien är cirka
400 meter. Syftet med tumlardetektorer är att spela in data över tumlarnas klicktåg, vilket
sedan kan användas för att analysera den spatiala och temporala utbredningen av
tumlarna i området. Typen av data som erhålls från dessa tumlardetektorer är normalt i
formatet ’tumlarpositiva minuter’ per dag, men data går även att exportera i andra
tidsintervall eller former.
I det angränsande Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, har den
nationella miljöövervakningen undersökt tumlarförekomsten med C-PODs, där den
äldsta stationen hade sin första detektion i juni 2017. Svenska Natura 2000-områden
samt miljöövervakningens närliggande stationer är illustrerade i Figur 9 och Tabell 2.
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Figur 9. Svenska Natura 2000-områden, vindparkens tumlardetektorer (F-POD) samt
nationella miljöövervakningens detektorer (C-POD).

Detektorerna i den egna undersökningen registrerade initialt tumlarklick under tre
månader, från augusti 2020 till november 2020, när sparad data laddades ned och
batterier byttes. Efterföljande batteribyten skedde i mars, juni, september och december
2021. Batteribytet i december 2021 markerade det femte batteribytet av detektorerna i
parken och mer än ett helt år av sammanhängande data hade då erhållits. Byte av batterier
utförs för att kunna fortsätta undersökningen och samla in kontinuerliga data. Ett
uppehåll på cirka en timme skapas i respektive detektors dataserie när de tas upp,
batterier samt minneskort byts, och de placeras ut igen. Detektorerna har vid varje
batteribyte placerats ut på samma plats som de togs upp från.
Erhållna rådata från detektorerna delades med tillverkaren (Chelonia Ltd) för att få en
ytterligare granskning och kvalitetssäkring av den egna undersökningens data, resultaten
bedömdes efter inspektion av tillverkaren som ’bra och pålitliga’ (Nick Tregenza,
personlig kommunikation, 27e januari 2021, samt den 19e april 2021).
Inspelade data från de inhämtade minneskorten analyserades i programvaran för F-POD
(FPOD.exe, version 092.0.0.28). Data exporterades från varje detektor, som en summa av
’porpoise positive minutes’ (kallas fortsättningsvis, detektionspositiva minuter, eller
DPM) per dag. ’DPM per dag’ är samma format på data som används i nationella
miljöövervakningens tumlarundersökningar.
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Tabell 2. Överblick av stationsnamn, modell, djup och tidsperiod av inspelade data med
detektioner och tillhörande 'område', för den egna undersökningens F-PODs (markerade med
fetstil och kursiv) och den nationella miljöövervakningens C-PODs. Arrangerade i geografiskt
nordost-sydväst läge, där 6244/6253 hittas längst upp mot nordost, och 1014 hittas längst
ned mot sydväst. Viktigt att notera är att det kan förekomma dataförluster i perioden för
insamlade data.
Djup
(m)

Tidsperiod för data med
detektioner (i månader)

Tillhörande ’område’

F-POD

75

08/2020–12/2021

Aurora

6240

F-POD

61

08/2020–12/2021

Aurora

6460

F-POD

82

06/2021–12/2021

Aurora

6237

F-POD

69

08/2020–12/2021

Aurora

6238

F-POD

64

08/2020–12/2021

Aurora

6241

F-POD

72

08/2020–12/2021

Aurora

6239

F-POD

56

08/2020–12/2021

Aurora

6263

F-POD

58

08/2020–12/2021

Aurora-N2000

6264

F-POD

53

08/2020–12/2021

Aurora-N2000

1041

C-POD

26

03/2018–08/2020

NMÖ-N2000

NMN2

C-POD

23

10/2017–09/2018

NMÖ-N2000

NMN1

C-POD

26

10/2017–11/2018

NMÖ-N2000

1036

C-POD

38

03/2018–03/2020

NMÖ-N2000

1032

C-POD

39

06/2017–09/2020

NMÖ-N2000

1031

C-POD

46

12/2017–07/2020

NMÖ

1029

C-POD

43

07/2019–08/2020

NMÖ-N2000

1026

C-POD

49

03/2018–06/2020

NMÖ-N2000

1025

C-POD

39

03/2018–10/2020

NMÖ

1024

C-POD

36

04/2018–04/2018

NMÖ

1021

C-POD

63

08/2019–08/2019

NMÖ

1019

C-POD

45

03/2018–08/2020

NMÖ

1014

C-POD

51

10/2017–03/2020

NMÖ

Stationsnamn

Modell

6244/6253

5.1.1 Jämförelser F-POD/C-POD
F-PODs och C-PODs bygger på samma teknologi där F-POD är en utveckling av C-PODs.
För att kunna jämföra resultaten från den egna studiens F-PODs med den nationella
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miljöövervakningens C-PODs, undersöktes skillnaderna mellan de två modellerna i en
separat studie (se Stensland Isaeus et al. 2021). Resultaten visade att F-PODs kan
detektera klicktåg bättre än C-PODs eftersom de har en nyare teknologi vilket innebär att
den har större känslighet i sina detektioner. Detta gör att F-PODs detekterar flera DPM
från samma individer, inte att F-PODs detekterar flera individer av tumlare.
Avgränsade detektionsperioder, så kallade ”händelser”, jämfördes mellan de båda
modellerna, där en händelse definierades som en period med en eller flera
detektionspositiva minuter. Korta tidsintervall av jämförda data gav större skillnader
mellan de två modellerna, men vid ett tidsintervall där data grupperades i tolv-timmars
perioder visade det sig att det inte fanns några skillnader i antalet inspelade händelser
mellan modellerna. Att jämföra data mellan F-PODs och C-PODs i ett tidsintervall av 24
timmar bedömdes därför som acceptabelt, eftersom ingen förlust av data sker.
En skalningsfaktor togs fram genom att jämföra antalet detektionspositiva minuter per
dygn från både C-PODs och F-PODs, där ett data set med 391 dagars jämförelser användes,
Figur 10. Skalningsfaktorn hade ett mycket starkt samband (R2 = 0,98), och den visade att
C-PODs registrerar cirka 28% färre detektionspositiva minuter än F-PODs.
Skalningsfaktorn användes sedan för att standardisera F-POD-data så att det skulle
motsvara C-POD-data.

Detektionspositiva minuter (DPM)
900
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500

400
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Figur 10. Graf över relationen av detektionspositiva minuter, mellan C-PODs och F-PODs.

5.1.2 Resultat
Data samlades in från området för den planerade vindparken och i närliggande Natura
2000-område mellan 25 augusti 2020 och 19 december 2021. Resultaten från den egna
undersökningens F-PODs har justerats med den framtagna omräkningsfaktorn för att
motsvara resultaten från miljöövervakningens C-PODs, se avsnitt 5.1.1. Resultaten visar
på sporadiska detektioner av tumlare vid enstaka tillfällen i vindparksområdet. De flesta
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stationer hade inga detektioner under de undersökta månaderna, Tabell 3. Under de fem
första månaderna (september 2020 till januari 2021) registrerades inga detektioner av
tumlare. De första detektionerna i undersökningen var i februari 2021 med minst en
detektionspositiv minut för alla aktiva stationer utom en (nr. 6239).
Tabell 3. Antalet detektionspositiva minuter per månad och detektor under hela den egna
studiens tidsperiod. Röda fält markerar månader med noll detektioner, svarta fält markerar
månader utan data på grund av förlorad detektor eller batterier som tagit slut i förtid.

Detektor 6253 saknar data mellan 10 november och 15 mars på grund av att den förlorats,
men denna ersattes med detektor 6244 från och med 15 mars 2021. I den egna
undersökningen hade alla stationer någon detektionspositiv minut under hela perioden
med 16 månaders data. Station 6263 hade det högsta värdet på sammanlagt tolv
detektionspositiva minuter, tätt följt av station 6244/6253 som hade elva
detektionspositiva minuter.
För att undersöka utbredningen av tumlare i området i stort har även data från den
nationella miljöövervakningen av tumlare analyserats. Data från miljöövervakningen
finns tillgänglig från oktober 2017 till som mest oktober 2020 då data läggs upp i
databasen SHARK en gång om året, och inte har lagts upp vid tidpunkten då denna rapport
skrevs, Figur 11. Under perioden från slutet av augusti 2020 till början av oktober 2020
finns alltså överlappande data från vår egen undersökning samt miljöövervakningen
tillgänglig.
För att se skillnader och variationer mellan månader och säsonger användes ett
punktdiagram, Figur 11. Stationerna grupperades efter område och tillgängliga data
under cirka två år användes (augusti 2019 till december 2021). På grund av ofullständiga
data var antalet stationer som användes per område och antalet månader olika mellan de
fyra grupperade områdena.
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Efter oktober 2020 finns inga tillgängliga data från miljöövervakningens detektorer och
vi har därför endast den egna undersökningens data att utgå ifrån. Miljöövervakningens
data visar att antalet detektioner i Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna generellt är högre än utanför Natura 2000-området och området för
vindparken, Figur 11. Detta resultat är helt i linje med resultaten i SAMBAH som också låg
till grund för utpekandet av Natura 2000-området.
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0
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Figur 11. Detektionspositiva minuter, DPM, per dag för varje område och månad. Tillgängliga
data under drygt två år användes (augusti 2019 till december 2021).

Medelvärdet av antalet detektioner per månad har också varierat mellan år för de olika
områdena, Figur 12. Det förekommer skillnader i antalet detektorer mellan områden
(specificerade som siffror bredvid områdesnamnen i Figur 12), men det fanns även
skillnader i antalet undersökta månader, på grund av korrupta filer och förlorade
detektorer i de olika undersökningarna. Den egna undersökningen hade data från augusti
2020 till och med december 2021, samtidigt som den nationella miljöövervakningen hade
data från så tidigt som 2017 från ett par stationer.
Miljöövervakningens data från Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
visar att det var högre aktivitet av tumlare under 2018, vilket senare minskade under år
2019 och 2020, Figur 12. Miljöövervakningens data från 2021 har inte inkluderats
eftersom den inte offentliggjorts vid skrivandet av denna rapport. Data från vår egen
undersökning av Natura 2000-området visar på få tumlarpositiva minuter per månad,
Figur 12. Dock bör noteras att vi bara haft två detektorer som varit placerade i de nordliga
delarna av området så ett representativt resultat för hela området kan inte ges. Antalet
tumlarpositiva minuter per månad för vindparksområdet ger en relativt bra bild av
området eftersom data från sju detektorer använts. I Figur 12 kan man se att det varit
färre tumlarpositiva minuter inom vindparksområdet än vid miljöövervakningens
stationer både innanför och utanför Natura 2000-området mellan de jämförda
tidsperioderna.
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Figur 12. Årsmedelvärdet av summan av antalet tumlarpositiva minuter per månad, uppdelat
per område. Alla tillgängliga data använd (juni 2017 till och med december 2021). Lådorna i
diagrammet står för 50 % av de mest genomsnittliga värdena och linjerna som sträcker sig ut
från lådorna indikerar en större variation bland datapunkterna. NMÖ=Nationella
miljöövervakningen, N2000=Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna,
AURORA=vindparksområdet.

Figur 13 visar procentuell andel av dagar med detektionspositiva minuter per station för
både miljöövervakningens data (data från perioden 24 augusti 2019 till 24 augusti 2020)
och vår egen undersökning (data från 24 augusti 2020 till 24 augusti 2021). Inom området
för vindparken är det mycket få dagar (0,1–1,5%) under tiden för undersökningen som
tumlare har detekterats vid de olika stationerna. Det är en tydlig skillnad mellan våra och
miljöövervakningens stationer där de stationer som har störst procentuell andel dagar
med detektionspositiva minuter i vår undersökning ligger mellan 1,1–1,5% vilket är
ungefär samma nivå som stationerna med lägst andel i miljöövervakningen. Stationerna
med högst andel detektionspositiva minuter i miljöövervakningen ligger i de mellersta
delarna av Natura 2000-området och har nivåer som är cirka fem gånger så höga som de
högsta nivåerna inom vindparkens område.
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Figur 13. Procentuell andel av dagar med detektionspositiva minuter, per station. Den egna
studiens tidsperiod för data är från 24 augusti 2020 till 24 augusti 2021, och
miljöövervakningens stationers data från 24 augusti 2019 till 24 augusti 2020. Värden som 0,1–
100 %, där 0,1 %=1 av 365 dagar, och 100 %=365 av 365 dagar.

5.2 eDNA
I samband med besök vid tumlardetektorerna för utplacering och datainhämtning/
batteribyte samt vid provfiske i vindparksområdet för Aurora har eDNA-prover samlats
in i augusti 2020, mars, juni och september 2021. För mer information om insamlandet
av eDNA och dess analyser, se Birgersson et al. (2021).
Tumlare detekterades inte i något av proven från vare sig bottenprov eller ytprov under
någon av provtagningstillfällena, Figur 14. Alla provtagningsstationer provtogs inte under
alla perioder. Observera att stora delar av vindparksområdet undersöktes men att inga
spår av tumlare hittades vid någon station. Som jämförelse har eDNA detekterat tumlare
vid nästan samtliga prover i Kattegatt under samma period.
Ett antal fiskarter detekterades i eDNA-provtagningen där proportioner av detekterade
sekvenser inom varje prov visade på en klar dominans av främst skarpsill, storspigg och
sill. Säl (ej bestämd till art) detekterades i ett av proverna från augusti 2020 och gråsäl
detekterades i ett av proverna från september 2021. Provtagningarna i mars och juni
2021 detekterade inte säl i något av proven.
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Figur 14. eDNA-stationer provtagna under augusti 2020, mars, juni och september 2021.
Observera att inte alla stationer innehöll både botten- och ytprov och att inte alla stationer
provtogs under alla provtagningsperioder.

6 BETYDELSEN AV PROJEKTOMRÅDET
I området för den planerade vindparken Aurora förekommer tumlare från
Östersjöpopulationen sporadiskt. Resultaten från tumlardetektorerna i undersökningen
visar att området för den planerade vindparken har ett fåtal dagar med detektionspositiva
minuter per station under hela den 16 månader långa undersökningsperioden. Inga
tumlare detekterades under sensommar till vinter 2020, de första detektionerna skedde
under februari-mars 2021 i väldigt liten omfattning, Tabell 3. Antalet detektionspositiva
minuter är väldigt lågt även då tumlare detekterats. Detta kan tyda på att tumlarna inte
uppehåller sig i området för vindparken under längre tid och inte heller i stora antal, utan
att det snarare är några enstaka individer som passerar tillfälligt genom området.
Förutom insamling av data med tumlardetektorer har även provfisken, syremätningar
och eDNA-analyser genomförts inom vindparksområdet. Under provfiskena (juni och
september 2021) fångades ytterst få fiskar (Öhman et al. 2022). I juni 2021 fångades 19
individer och i september fångades endast tre individer, de flesta av dessa individer (20
av totalt 22), var torsk. Detta indikerar att det är ont om föda för tumlare inom området
för den tänkta vindparken.
Yrkesfisket i vindparksområdet tyder även det på att det är ont om fisk i området.
Yrkesfisket har varit mycket litet inom vindparksområdet mellan år 2009–2019 och de
arter som fångades var nästan uteslutande skarpsill och sill/strömming (Isaksson et al.
2022). Det förekom också små fångster av torsk och storspigg. Sedan år 2019 får man inte
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längre fiska torsk i vissa delar av Östersjön, bland annat det område där vindparken är
lokaliserad, för att ge beståndet en chans att återhämta sig. Yrkesfiskebåtar rör sig ofta
över stora områden när de fiskar och de följer utbredningen av målarten. Att yrkesfisket
varit litet inom vindparksområdet de senaste åren tyder på att de kommersiellt viktiga
målarterna som t.ex. sill/strömming och skarpsill inte återfinns i stora kvantiteter.
Syremätningarna inom vindparksområdet visade att bottnar från cirka 70 meter och
djupare, är syrefattiga på gränsen till syrefria, vilket betyder att de har mellan noll och 2
ml syre per liter vatten. Vid mätningarna i juni var fler stationer syrefattiga än i september
(Öhman et al. 2022). Aurora vindpark har över tid haft syrefattiga bottnar och det är
naturligt med en säsongsvariation i vattenmassorna över året (Tiblom et al. 2021). Trots
många provtagningstillfällen och god geografisk spridning av provtagnings-punkterna i
eDNA undersökningarna detekterades inga tumlare i något av de 42 proven.
De tidvis låga syrehalterna vid bottnarna kan vara en del av förklaringen till varför det är
ont om fisk i området. Låga syrehalter vid botten ger sämre förutsättningar för fisk att
hitta föda. Detta kan i sin tur få effekter med låg närvaro av tumlare eftersom de är starkt
beroende av tillgänglig föda på grund av sitt höga energibehov. Utbredningen av tumlare
har i flera studier kopplats samman med produktiva områden (Embling et al. 2010, Gilles
et al. 2011, Sveegaard et al. 2012b) med goda förekomster av sina föredragna bytesfiskar
(Gilles et al. 2016, Johnston et al. 2005, Sveegaard et al. 2012a).
Natura 2000-områdets betydelse för tumlarpopulationen styrks av att de stationer från
miljöövervakningen som ligger inom Natura 2000-området i genomsnitt har registrerat
fler detektioner (tumlarpositiva minuter per månad) än stationerna utanför området,
Figur 11 och Figur 12. Under år 2018 registrerades de högsta antalet tumlarminuter, ett
medelvärde på 275 DPM per månad för de fem aktiva detektorerna, Figur 12. Station
1036, se Figur 9, har registrerat majoriteten av värdena, och är den detektor som har
drivit upp resultaten. Station 1036, ligger på 38 meters djup strax söder om Norra
Midsjöbanken, och är den mest centrala detektorn i Natura 2000-området. Den befinner
sig också längst bort från de två större farlederna som passerar genom området.
Resultaten från den nationella miljöövervakningen visar även att antalet detekterade
tumlarminuter har minskat sedan 2018, för de stationer som har långa tidsserier, Figur
12. Om detta beror på att tumlarna blivit färre eller om de har flyttat sig till andra områden
är svårt att säga, men det skulle kunna tyda på att tumlarnas användning av området
förändrats något över tid. Owen et al. (2021) kunde dock se att detektionerna hade ökat
när man jämförde data från miljöövervakningen under senare år med data från SAMBAHstudien. Historiskt har de största antalet tumlarklick registrerats mellan april-oktober,
således från tidig vår till tidig höst. Under sommaren, när tumlarna föder sina kalvar och
parar sig, är det högre tätheter av tumlare i Natura 2000-området vilket kan tyda på att
utsjöbankarna används som ett viktigt område för födosök och skydd för kalvarna.
Om man jämför data från vår undersökning (augusti 2020-augusti 2021) med data från
motsvarande period året innan (augusti 2019-augusti 2020) från miljöövervakningen ser
man en stor skillnad mellan andelen dagar som har detekterat tumlare, Figur 13. I vår
undersökning är genomsnittlig DPM per dag avsevärt lägre än i miljöövervakningens data
under året innan, både i området för vindparken och i Natura 2000-området. Detta skulle
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kunna förklaras av att vi bara haft två detektorer inom Natura 2000-området och att de
varit placerade i den nordliga ytterkanten av Natura 2000-området. Data från
miljöövervakningen kommer i sin tur från fem detektorer som är mer utspridda i Natura
2000-området. Flest detektioner har gjorts av de centrala detektorerna i Natura 2000området vilket kan tyda på att tumlarna som använder området oftast är koncentrerade
till de mer centrala delarna och mer sällan uppehåller sig i de norra delarna som
angränsar mot vindparksområdet.
Resultaten från den egna undersökningen och den nationella miljöövervakningen visar
på samma mönster som de tidigare SAMBAH-studierna. Området för vindpark Aurora
ligger till stor del utanför det utpekade viktiga området för tumlare och helt utanför
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Det är få, sporadiskt spridda
detektioner av tumlare i området för vindpark Aurora och förutsättningarna för att
tumlare ska förekomma i höga tätheter eller utgöra ett viktigt område saknas då
tillgången på föda för tumlarna är dålig.

7 PLATSSPECIFIK MODELLERING AV
UNDERVATTENSLJUD I AURORA
7.1 Modellering av undervattensljud
För att bedöma påverkan på tumlare av anläggningen av vindpark Aurora har NIRAS
utfört platsspecifika undervattensljudmodelleringar för de undersökningar inför
byggnation och de anläggningsarbeten som kan medföra kraftigast undervattensljud och
därmed riskera att få störst påverkan (NIRAS 2022a, b).
För att utvärdera påverkan från de geofysiska undersökningarna har en detaljerad
modellering över undervattensljudet gjorts för att beräkna påverkansområden för
undvikandebeteende, tillfällig hörselnedsättning, TTS, och permanent hörselnedsättning,
PTS. Modelleringen är utförd med bästa tillgängliga kunskap och baseras bland annat på
uppmätta ljudnivåer från undersökningar utförda vid ett område för en ny dansk energiö
i Nordsjön (Pace et al. 2021) vilka sedan har anpassats för ljudspridningsförhållandena i
undersökningsområdet för tre olika scenarion (NIRAS 2022a):
•
•
•

Scenario 1: Användning av Innomar (Innomar SES-2000 Medium 100 parametric
sub bottom profiler), en sparker (Geosource 200–400) och fyra mini airguns av
typen MiniG.
Scenario 2: Användning av Innomar och fyra mini airguns.
Scenario 3: Användning av Innomar.

Modelleringen genomfördes för sex positioner inom området för vindparken och inom de
föreslagna kabelkorridorerna för anslutningskablar, Figur 15. Scenario 1 och 2 antas
användas innan anläggningsfasen inom parkområdet. I kabelkorridorerna kommer
endast scenario 3 användas då det inte behövs lika djuplodande information om
sedimenten för kabelnedläggningen som det behövs för installation av fundament (NIRAS
2022a).
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Figur 15. Positioner inom vindpark Aurora och kabelkorridorer för anslutningskablar där
modellering av undervattensljud vid geofysiska undersökningar har genomförts.

För att utvärdera påverkan under installation av fundament i vindparken har
undervattensljud
modellerats
för
pålning.
Modelleringen
bygger
på
rekommendationerna från Skjellerup et al. (2015, 2016) och danska Energistyrelsen
(2016) där kumulativa ljudnivåer (SELcum) är modellerade över den tid som en komplett
pålning beräknas ta (där det antas att en påle installeras per 24 timmar). Den kumulativa
ljudnivån används för att beräkna på vilket avstånd som tillfällig och permanent
hörselnedsättning (TTS och PTS) kan uppkomma. Vid modelleringen utvärderades
pålning av pinpiles med ljuddämpande åtgärder motsvarande dubbla bubbelgardiner
som worst case (NIRAS 2022b).
Modelleringen inkluderar mjuk uppstart av pålningen. Vid uppstart utförs pålningsslagen
med låg energi och energin i slagen ökar sedan gradvis till full styrka. Med ökande energi
i slagen ökar även undervattensljudet från pålningen, vilket ger tumlarna möjlighet att
förflytta sig från platsen för anläggningsarbetet innan ljudnivåerna riskerar att bli
skadliga. Modelleringen inkluderar att tumlarna kommer avlägsna sig från
pålningsarbeten i en hastighet på 1,5 m/s, vilket är ett konservativt antagande om
simhastigheten (Tougaard och Michaelsen 2018).
Modelleringen av undervattensljud för pålning har genomförts för fyra positioner inom
vindparken, se Figur 16. Positionerna valdes utifrån ett worst case perspektiv där den
största ljudspridningen förväntas, baserat på kända geologiska och hydrologiska faktorer,
samt där ljudspridningen kan överlappa med det närliggande Natura 2000-området.
Modelleringen genomfördes för mars månad, som är worst case med avseende på
ljudspridningen. Worst case scenariot med avseende på undervattensljud är pålning av
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pinpiles med en diameter på 4,5 meter (NIRAS 2022b). Worst case scenariot inkluderar
användandet av mjuk uppstart och ljuddämpning motsvarande dubbla bubbelgardiner,
som idag är den bästa ljuddämpningen som finns dokumenterad för denna teknik. Vid
uppstart utförs pålningsslagen med låg energi och energin i slagen ökar sedan gradvis till
full styrka. Anläggningsscenariot är konservativt baserat på en realistisk
anläggningsmetod med avseende på slagenergi (källstyrka), antalet slag och tiden som
krävs för att slutföra pålningen med en generell mjuk uppstart och ramp up fas.

Figur 16. Positioner valda för modelleringen av undervattensljud vid pålning (NIRAS 2022b).

Riktlinjer eller tröskelvärden för att begränsa undervattensljud (främst från pålning)
under anläggningsarbeten av havsbaserade vindparker har tagits fram av flera länder och
internationella organisationer. Internationella standardiserade riktlinjer och vilka
tröskelvärden som ska användas för att bedöma påverkan av undervattensljud saknas för
marina däggdjur. Dock råder bred enighet om de tröskelvärden för permanent och
tillfällig hörselnedsättning som Southall et al. (2019) föreslår.
Tabell 4. Viktade tröskelvärden för TTS, PTS och undvikandebeteende för tumlare enligt NOAA
(2018), Southall et al. (2019) och Tougaard et al. (2015).
Påverkan
Tumlare

PTS

155 dB re. 1 µPa2s (SELcum)

TTS

140 dB re. 1 µPa2s (SELcum)

Undvikandebeteende
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Tröskelvärde

100 dB re. 1 µPa (SPLRMS-fast)

8 PÅVERKAN ANLÄGGNINGSFAS
Påverkan på tumlare under anläggningsfasen av en vindpark kommer främst från olika
konstruktionsaktiviteter (t.ex. pålning) och båttrafik (Madsen et al. 2006) som genererar
höga ljudnivåer. Pålning antas ha den största effekten på marina däggdjur eftersom det
kan orsaka undvikandebeteende, temporär (TTS) samt permanent (PTS)
hörselnedsättning och i värsta fall även skada icke-auditiv vävnad (Madsen et al. 2006).
Undervattensljudet producerat av pålningen av fundamenten kan också orsaka en
temporär habitatförlust som gör att tumlarna motas bort från området där pålning pågår
samt omgivande områden som ljudet sprider sig till. Även sedimentspridning,
förborrning av fundament i hårda bottensubstrat och installation av kablar kan potentiellt
sett också påverka tumlares förmåga att hitta föda eller minska födoresurserna i området.

8.1 Undervattensljud
Under anläggningsfasen är det flera moment som kan alstra undervattensljud som
potentiellt kan påverka tumlare. Förberedande arbeten och undersökningar, anläggning
av fundament samt den ökade mänskliga närvaron i form av båttrafik är alla faktorer som
kan påverka tumlarna i och i närheten av vindparksområdet.

8.1.1 Påverkan av geofysiska undersökningar
Innan installation av vindparkens fundament och kablar behövs detaljerad information
om havsbottens sammansättning. För att få denna information genomförs geofysiska
undersökningar där vissa av undersökningsmetoderna (t.ex. mini airguns, sparker och
Innomar) skapar undervattensljud med nivåer som kan ge upphov till
undvikandebeteenden samt temporär (TTS) eller permanent (PTS) hörselnedsättning
hos tumlare. Undersökningsmetoderna med sidoavsökande sonar och multistråleekolod
kommer att operera med en ljudfrekvens som överstiger 200 kHz vilket ligger utanför
tumlarnas hörselområde varför ingen påverkan förväntas av de metoderna.
Resultaten från modelleringen av undervattensljud från de geofysiska undersökningarna
finns summerad i Tabell 5. Minimiavståndet representerar tumlare bakom eller vinkelrätt
mot fartyget medan maxavståndet representerar tumlare framför fartyget. Resultaten
kan användas för att definiera vilket avstånd som tumlare måste hålla till
undersökningsfartyget vid starten av undersökningen på full effekt för att undvika
respektive påverkan, Tabell 5. För TTS anges ett spann för påverkansavståndet som
representerar beroendet av tumlarens position gentemot undersökningsfartyget där de
längre avstånden är då tumlaren befinner sig rakt framför fartyget.
I ”worst case” scenariot vid användandet av Sparker, mini airguns och Innomar kan
tumlare uppvisa undvikandebeteende inom 2 150 meter från undersökningsfartyget,
Tabell 5. Konservativt räknat (med lika stor påverkan i en cirkel runt
undersökningsfartyget) motsvarar detta en yta på cirka 14,5 km2 och blir den yta där
habitatförlusten sker kring undersökningsfartyget. Tätheterna av tumlare i närheten och
inom området för vindpark Aurora uppskattades i SAMBAH-studien som väldigt låga, 0–
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0,0002 individer/km2, året runt, Figur 5, varför risken att en tumlare blir påverkad av
undersökningarna är låg. Påverkan är också tillfällig då fartyget ständigt är i rörelse under
undersökningsperioden. Undersökningarna antas pågå under några veckor.
Tabell 5. Tröskelvärden för påverkansavstånd för tumlare för de olika seismiska
undersökningarna, uppdelat per scenario. Avståndet för PTS och TTS visar vid vilket avstånd, i
meter, från undersökningsfartyget som en individ minst måste vara vid start av utrustningen för
att undvika den angivna påverkan. Resultaten representerar mars månad för olika positioner
inom undersökningsområdet och anses vara ”worst case”. Modelleringen är gjord utan
hänsynsåtgärder (NIRAS 2022a). * viktade tröskelvärden för tumlare.
Utrustningsscenario

Aurora
Vindpark

Tröskelvärden för påverkansavstånd (m)
PTS

TTS

Undvikande
beteende

SELVHF24h*

SELVHF24h*

SPLRMS-fast, VHF*

=155 dB

=140 dB

=100 dB

1) Sparker/
Mini air guns/
Innomar

5

<25

250 - 625

2 150

6

<25

250 - 625

1 900

2) Mini air guns/
Innomar

5

<25

250 - 625

1 550

6

<25

250 - 625

1 550

5

<25

250 - 625

1 550

6

<25

250 - 625

1 550

1

<25

225 – 550

1 600

2

<25

225 – 625

1 550

3

<25

250 – 550

1 450

4

<25

160 - 425

1 400

3) Innomar

Kabelkorridorer

Position

3) Innomar

Vindparksområdet är inte ett viktigt område för tumlaren i Östersjön (se avsnitt 5.1.2 och
avsnitt 6) men området angränsar till Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna som är ett utpekat viktigt område för tumlare under kalvningen och
parningen (maj–augusti). Flest detektioner av tumlare har dock gjorts i de centrala
delarna av Natura 2000-området vilket kan tyda på att tumlarna som använder området
oftast är koncentrerade till de mer centrala delarna och mer sällan uppehåller sig i de
norra delarna som angränsar mot vindparksområdet, Figur 13. Eftersom
Östersjöpopulationen av tumlare är liten och därmed extra känslig skulle en ljudnivå över
gränsen för undvikandebeteende inom Natura 2000-området under sommaren
eventuellt få påverkan på populationen vilket gör det extra viktigt att hålla ljudnivåerna
låga inom Natura 2000-området under maj–augusti.
Tumlare som befinner sig inom 25 meter från undersökningsfartyget kan vara i riskzonen
för att utveckla PTS om utrustningen skulle köras med full effekt utan mjuk uppstart. Om
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tumlare befinner sig inom 160–625 meter från undersökningsfartyget när utrustningen
startas med full effekt utan mjuk uppstart kan de riskera att drabbas av TTS.
Riskerna för PTS och TTS kan reduceras markant genom att man använder sig av en
anpassad uppstartsprocedur. Detta inkluderar en långsam ökning av utrustningens
intensitet under en tidsperiod (mjuk uppstart/ ramp up) för att ge tumlarna tid att simma
bort till ett säkert avstånd innan utrustningen körs på full effekt. En mjuk uppstart på 30
minuter skulle ge en tumlare som simmar 1,5 meter/sekund möjligheten att komma 2,7
kilometer bort innan utrustningen kör på full effekt. Om man adderar att
undersökningsfartyget färdas i fyra knop (2 meter/sekund) i motsatt riktning skulle
avståndet mellan fartyget och tumlaren vara över fem kilometer när utrustningen
kommer upp på full effekt. Undervattensljuden från undersökningarna förväntas inte
orsaka PTS eller TTS om följande hänsynsåtgärder följs (som bygger på de danska
riktlinjerna för seismiska undersökningar, Energistyrelsen 2018):
•

Passiv akustisk övervakning bör tillämpas liksom observatörer som spanar efter
marina däggdjur från undersökningsfartyget för att säkerställa att inga tumlare
befinner sig i närheten av undersökningsfartyget när de seismiska
undersökningarna påbörjas.

•

De seismiska undersökningarna bör starta med en 30-minuter mjuk
uppstart/ramp up till full styrka för att säkerställa att tumlare inte befinner sig
inom riskzonen för TTS och PTS.

•

Om de seismiska undersökningarna avbryts eller det blir en paus på över 15
minuter bör starten återigen inkludera mjuk uppstart.

För bedömningen av påverkan antas att mjuk uppstart tillämpas under de seismiska
undersökningarna, då hänsynsåtgärder bedöms som ett krav vid denna typ av
undersökningar.
Tumlare är känsliga för impulsiva undervattensljud som kan genereras från de seismiska
undersökningarna. Känsligheten hos tumlare för hörselnedsättning så som PTS och TTS
betraktas som hög året om. Då mjuk uppstart tillämpas bedöms det som osannolikt att
tumlare skulle utsättas för ljudnivåer som skulle orsaka PTS eller TTS, varför risken för
PTS och TTS bedöms som försumbar.
Känsligheten för beteendepåverkan bedöms vara hög under sommaren i tumlarnas
kärnområden eftersom populationen är liten och bevarandestatusen dålig. Under resten
av året bedöms känsligheten för beteendepåverkan som måttlig. Undersökningarna kan
lokalt och tillfälligt påverka tumlare i närheten av undersökningsfartyget så att tumlarna
undviker detta område. Seismiska undersökningar med Airgun, Innomar och Sparker
kommer inte att genomföras i närheten av Natura 2000-området under 1 maj – 31 augusti
för att tillse att inget undvikandebeteende förekommer i Natura 2000-området under
tumlarnas känsligaste period.
Tumlarnas känslighet för de geofysiska undersökningarna bedöms som måttlig under den
period (oktober-april) som dessa undersökningar kan genomföras. Den geografiska
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utbredningen av påverkan är liten och tillfällig med liten risk för påverkan då tätheterna
av tumlare är låg. Påverkans storlek och effekt bedöms därmed som liten negativ. De
geofysiska undersökningarna bedöms ha liten konsekvens för tumlare utan påverkan på
populationen vare sig på kort eller lång sikt.
Tabell 6. Konsekvensbedömning av geofysiska undersökningar under anläggningsfasen för
tumlare i vindpark Aurora för undersökningar under oktober-april.
Påverkansfaktor

Geofysiska
undersökningar

Mottagarens
känslighet och värde

Påverkans storlek
och effekt

Konsekvens

Måttlig

Liten negativ

Liten

8.1.2 Påverkan av geotekniska undersökningar
Inför installation av kablar och fundament kan även geotekniska undersökningar av
havsbotten genomföras. De geotekniska undersökningarna inkluderar provborrning,
vibrocorer och Cone Penetration Test (CPT).
Det finns få mätningar av undervattensljud från borrning, men studier där
undervattensljud från geotekniska borrningar har uppmätts visar att ljudet är begränsat
till det lägre frekvensområdet (Erbe och McPherson 2017). Mätningar av
undervattensljud i samband med borrning av olja utanför Grönland visade även de att
undervattensljudet var lågfrekvent, under 1 kHz, och att ljudnivåerna var jämförbara med
ljudet från ett stort tankfartyg (Kyhn et al. 2011). Mätningar av undervattensljud från
undersökningar med vibrocorer har genomförts av Reiser et al. (2011).
För att undersöka påverkan från undervattensljud vid geotekniska undersökningar och
provborrning har frekvensspektra för undersökningarna viktats för att bättre spegla vad
tumlarna hör i enlighet med rekommendationer från National Marine Fisheries Service
(2018) och Southall et al. (2019), Tabell 7. Undervattensljud från geotekniska
undersökningar med vibrocorer och borrningar är kontinuerliga och icke-impulsiva till
skillnad från ljud från pålningsarbeten eller seismiska undersökningar. SPLRMS-värdet
som används för icke-impulsiva ljud kan dock likställas med det mer vanligt använda
SELSS för impulsiva ljudkällor.
Tabell 7. Ljudnivåer från vibrocorer och borrning (Erbe och McPherson 2017, Reiser m.fl. 2011)
samt beräknade avstånd för tillämpat tröskelvärde hos tumlare.
Oviktad källstyrka
@1m [re. 1 µPa]
SPLRMS

Viktad källstyrka
@1m [re. 1 µPa]
SPLRMS(VHF)

Frekvens

Avstånd [m]
SELSS (VHF) =131 dB
[re. 1 µPa]

Vibrocorer

187 dB

174 dB

30 Hz – 30 kHz

750 m

Borrning

145 dB

110–115 dB

30 Hz – 2 kHz

<1 m

Ljudkälla

Tröskelvärden för tillfällig hörselnedsättning (TTS) hos marina däggdjur för impulsiva
ljudkällor är generellt 13 dB lägre än för icke-impulsiva ljudkällor. Genom att använda
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tröskelvärdena för impulsivt undervattensljud även på kontinuerligt ljud erhålls därmed
mycket konservativa påverkansavstånd, som är väl tilltagna. I beräkningarna av
påverkansavstånd för vibrocorer och borrning har ett tröskelvärde för impulsiva
ljudkällor, 131 dB re 1 μPa2s SELSS(VHF) använts, vilket ligger under tröskelvärdet för
tillfällig hörselnedsättning (SELVHF, 24h=140 dB). Värdet har tidigare använts för att följa
upp ljudnivåer från pålningsljud på 750 meters avstånd. Baserat på dessa beräkningar
ligger ljudnivån för borrning väl under tröskelvärdet redan vid en meter från ljudkällan,
Tabell 7, och påverkan bedöms därför vara försumbar. För vibrocorer visar
beräkningarna att tröskelvärdet uppnås vid ca 750 meter. Som nämnts ovan är dock 131
dB re 1 μPa2s 𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆(𝑉𝐻𝐹) vid 750 meter ett mycket konservativt tröskelvärde för en ickeimpulsiv ljudkälla och ljudpåverkan från metoden bedöms därför vara begränsad.
För CPT-undersökningar saknas för närvarande mätningar av undervattensljud. Vid CPTundersökningar drivs en cylinderformad sond ner i havsbotten. Sonden är försedd med
sensorer som registrerar neddrivningsmotståndet vid cylinderns spets, mantelfriktionen
och portryck ner till ett djup av omkring 40 meter under havsbottennivå. Syftet är att
skapa en bild av lagerföljder och variationer i sedimentets egenskaper med ett ökat djup.
Baserat på kunskapen om utrustningen kan en bedömning göras för undervattensljuden
från undersökningen som kommer från sonden som trycks genom sedimentet men kan
även komma från vibrationer i ställningen som sonden sitter i. Viktens inverkan på
sensorerna i sonden sker inuti en sluten metallcylinder och bedöms därför som effektivt
ljuddämpande och försumbar i förhållande till tröskelvärdet, oavsett avstånd.
Vibrationerna från ställningen är i direkt kontakt med vattnet men bedöms inte generera
några signifikanta ljudnivåer utan snarare en lågfrekvent ”ringningseffekt” som inte
förväntas överstiga tröskelvärdet 𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆(𝑉𝐻𝐹)=131 𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1 𝜇𝑃𝑎2𝑠 annat än i den
omedelbara närheten av utrusningen där inga tumlare förväntas befinna sig. CPT bedöms
orsaka undervattensljud på låga nivåer jämfört med tumlarnas hörselomfång. Påverkans
storlek och effekt bedöms därmed som obetydlig med försumbara konsekvenser för
tumlare, Tabell 8.
Tabell 8. Konsekvensbedömning av geotekniska undersökningar under anläggningsfasen för
tumlare i vindpark Aurora.
Påverkansfaktor

Geotekniska
undersökningar

Mottagarens
känslighet och värde

Påverkans storlek
och effekt

Konsekvens

Måttlig

Liten/obetydlig

Liten/försumbar

8.1.3 Påverkan av förberedande arbeten
Innan installationen av vindparken påbörjas kommer detaljerade undersökningar,
beskrivna ovan, genomföras för att undersöka havsbotten. Detta för att minimera
potentiella risker som till exempel upptäckt av militära lämningar och oexploderad
ammunition samt för att lokalisera den optimala platsen för fundamenten. Om man skulle
finna oexploderad ammunition är första strategin att undvika att bygga ett fundament på
just den platsen, men om det inte skulle vara möjligt måste den oexploderade
ammunitionen avlägsnas.
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Undervattenssprängningar anses vara den mest intensiva källan till undervattensljud i
haven och skulle kunna leda till allvarliga skador på marina däggdjur (Lewis 1996,
Richardson et al. 1995, Siebert et al 2022). Beroende på explosionens intensitet kan
skador som uppkommer av chockvågen vara dödliga på korta avstånd (Landsberg 2000).
Undersökningar av tumlare som hittats efter sprängningar av lämningar från andra
världskriget visade på mikrofrakturer på ben i innerörat samt blödningar i bland annat
melonen och underkäken som tyder på sprängskador (Siebert et al. 2022). Experiment på
döda tumlare visade att chockvågor från sprängningar även kan orsaka massiva
blödningar, frakturer på ben och skador på de inre organen (Ketten 2004). Sprängningar
under vattnet skapar också ljudtrycksvågor som kan orsaka hörselnedsättning och
beteendeförändringar hos tumlare på långa avstånd från detonationsplatsen och det är
därför rekommenderat att använda sig av skyddsåtgärder som t.ex. bubbelgardiner för
att minska påverkan. Då undersökningarna av havsbotten sker i god tid innan
anläggningen av fundament och kablar kan man planera eventuella sprängningar i
samråd med tillsynsmyndigheten och Försvarsmakten så att man så långt som möjligt
undviker tumlarnas känsligaste period under sommaren.
Påträffande av oexploderad ammunition och eventuell sprängning av sådan är att
betrakta som specialfall och en projektrisk. För varje eventuell enskild sprängning
rekommenderas att en platsspecifik undervattensljudmodellering genomförs innan
sprängning för att kunna bedöma påverkan på tumlare och vilka skyddsåtgärder som
behöver vidtas. Med skyddsåtgärder och undvikande av den känsligaste perioden bedöms
påverkan från förberedande arbeten så som borttagande av oexploderad ammunition
kunna minimeras.

8.1.4 Påverkan av pålning
Ljud från pålning under anläggningsfasen har störst påverkan på tumlare eftersom ljudet
kan nå nivåer som kan ha en allvarlig negativ påverkan på korta avstånd (Madsen et al.
2006). Undervattensljud från pålning av fundament kan potentiellt maskera tumlarnas
kommunikation och ekolokalisering, orsaka undvikandebeteende samt medföra
temporär (TTS) och permanent (PTS) hörselnedsättning.
Maskering kan ske när förmågan att upptäcka eller känna igen ett viktigt ljud minskar på
grund av närvaron av ett annat ljud. Maskering sker inte vid själva ljudkällan utan det
uppkommer en bit från ljudkällan, där mottagaren befinner sig. En ljudkällas
maskeringspotential påverkas av många olika faktorer och förändras fort vilket gör det
svårare att förutse påverkan på omgivningen. Maskering är vanligt i marina miljöer och
marina däggdjur kan ändra karaktär på de ljud de producerar för att minska risken att
omgivande ljud kan maskera deras signaler (Lombard 1911, Hotchkin och Parks 2013).
För tumlare i området för vindpark Aurora anses inte maskering utgöra ett stort problem
eftersom tumlarna anses vara vana vid en relativt hög nivå av bakgrundsljud.
Den vanligaste metoden för att förankra monopile- och fackverksfundament i botten är
genom hydraulisk slagpålning. Pålningen karaktäriseras av en snabb ökning i energinivå
med kort varaktighet och på grund av detta genererar intensiva nivåer av
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undervattensljud. (Madsen et al. 2006, Bellmann et al. 2020). Pålningsljudets intensitet
påverkas bland annat av diametern på pålen, där större diameter ger högre intensitet
(Bellmann et al. 2020). Pålning skapar även höga ljudnivåer ovanför vattenytan men detta
påverkar inte tumlare eftersom de lever hela sina liv under vattnet och bara kommer upp
till ytan under kortare perioder för att andas.
I Figur 17 visas det modellerade resultatet för påverkansavstånd för undvikandebeteende
utifrån ”worst case”-scenariot (se avsnitt 1.3.3). I modelleringen är det antaget att
installationen omfattar mjuk uppstart och att tumlare i närheten förflyttar sig från
ljudkällan med en förmodad hastighet på 1,5 meter/sekund (se NIRAS 2022b).
Då tumlarpopulationen i Östersjön är liten och känslig för påverkan har man i
undervattensljudmodelleringen räknat med den installationsteknik som skulle innebära
worst case tillsammans med de ljuddämpande skyddsåtgärder som idag har störst
dokumenterad effekt för den tekniken. Worst case för undervattensljud för tumlare blir
då anläggning av fackverksfundament med fyra pinpiles med 4,5 meter i diameter
tillsammans med ljuddämpande skyddsåtgärder motsvarande dubbla bubbelgardiner.
Installationen av ett fackverksfundament tar vanligen två till tre dygn, där själva
pålningen vanligen tar cirka tre till sju timmar per påle.
Som tidigare beskrivits representerar tröskelvärdena för PTS och TTS det minsta
avståndet som tumlarna behöver hålla från pålningen innan den startar för att undvika
respektive påverkan. Det representerar därför inte en mätbar ljudnivå utan snarare ett
säkert startavstånd. Tröskelvärdet för undvikandebeteende beskriver å andra sidan ett
specifikt avstånd inom vilket undvikandebeteende förväntas förekomma när den
maximala energin för hammarslagen används för ett pålningsslag. Det bör noteras att vid
hammarslag som inte sker med full styrka kommer påverkansavstånden vara kortare
(NIRAS 2022b).
Resultaten visar att ljudnivåer som är höga nog att orsaka TTS hos tumlare bara
förekommer inom 90 meter från pålningsplatsen, Tabell 9. Det är inte troligt att tumlare
kommer att förekomma så nära pålningsplatsen då aktiviteterna i sig troligen kommer att
mota bort tumlare från området. Akustiska bortmotningsmetoder anpassade för tumlare
kan även tillse att inga tumlare befinner sig i närheten av pålningsplatsen eller att
tumlarna motas bort onödigt långt. Hörselnedsättning som TTS och PTS bedöms därmed
inte framkallas hos tumlare vid pålning enligt worst case. Ljudnivåer som medför att
tumlare undviker området (undvikandebeteende) bedöms förekomma inom cirka nio
kilometer från pålningsplatsen för worst case. Detta resulterar i en maximal påverkansyta
på 235 km2 för undvikandebeteende, Figur 17, Tabell 9.
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Figur 17. Modellerad påverkansyta för undvikandebeteende hos tumlare (grön markering) inom
projektområdet. Modelleringen för undervattensljud är baserat på ett worst-case scenario
tillsammans med skyddsåtgärder motsvarande ljuddämpning med en dubbel bubbelgardin
(DBBC) (NIRAS 2022b).

44

Tabell 9. Modellerade påverkansavstånd (m) för hörselnedsättning PTS, TTS och
undvikandebeteende, modellerad yta för undvikandebeteende samt beräknat antal potentiellt
påverkade tumlare för worst case för undervattensljud (fackverksfundament med pin piles 4,5
meter i diameter) med hänsynsåtgärder motsvarande dubbla bubbelgardiner (DBBC) (NIRAS
2022b). * viktade tröskelvärden för tumlare.
Flykt
hasti
ghet
[m/s]

1,5
Tumlare

Positi
on

Hänsyns
åtgärd

Påverkansavstånd till
tröskelvärde [m]
PTS

TTS

Undvikande
beteende

SELC24h*
=155 dB

SELC24h*
=140 dB

SPLRMS-fast*
=100 dB

Påverkans Antal
område
tumlare
undvikande
beteende
[km2]

1

DBBC

<25

80

7 200

138

2

DBBC

<25

80

8 450

176

3

DBBC

<25

90

9 350

235

<25

60

7 600

150

4

DBBC

<1
(0,09)

Tätheterna av tumlare i närheten och inom området för vindpark Aurora uppskattades i
SAMBAH-studien som väldigt låga, 0–0,0002 individer/km2, året runt. Konservativt
räknat, baserat på de dubbla tätheterna för Aurora, skulle långt mindre än en individ
(0,09 tumlare) riskera att påverkas av ljudnivåer som överstiger tröskelvärdet för
undvikandebeteende. Detta motsvarar 0,02% av populationen. Baserat på de uppskattade
tätheterna i området för vindpark Aurora är motsvarande siffror 0,05 tumlare och 0,01%
av populationen. Risken att en enskild tumlare påverkas vid ett enskilt pålningstillfälle är
därmed låg, eftersom tätheterna av tumlare i området är låga, och risken att en hona med
kalv skulle påverkas är än mindre.
När installationen av vindkraftsfundamenten påbörjas kommer de eventuella tumlare
som finns i närområdet tillfälligt bli uteslutna från området närmast den specifika
installationsplatsen vilket ger en temporär förlust av habitat. För att minska risken för
denna eventuella påverkan kommer enbart ett fundament installeras i taget. När ett
fundament installerats kommer man flytta till närmsta nästkommande position och
påbörja installation av nästa fundament efter ett förutsägbart mönster.
Det tillfälliga undvikandet av det begränsade området kan leda till att tumlarna behöver
använda mer energi till att simma bort från området i stället för att leta efter föda.
Uteslutning från området närmast pålningsplatsen skulle eventuellt också kunna påverka
förflyttningen mellan två födosöksområden vilket skulle kunna resultera i minskat
födointag. Eftersom tumlare är opportunistiska predatorer är deras föda dock inte
koncentrerad till något specifikt område. Vindparksområdets avsaknad av fisk (Öhman et
al. 2022) och få detektioner av tumlare (avsnitt 5.1.2) gör att risken för att tumlare ska
påverkas av habitatförluster är liten, eftersom tumlarna söker sig till platser med mycket
föda (Stalder et al. 2020).
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Tumlare kommer troligen undvika det begränsade området där ett fundament anläggs
och där undervattensljuden överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende. Hur
tumlare reagerar på undervattensljud från bland annat pålning verkar avta med
avståndet från pålningsplatsen så att färre djur reagerar och/eller att reaktionen hos den
enskilda individen blir mindre allvarlig ju längre bort från pålningsplatsen de befinner sig
(Dähne et al. 2013). Enligt Pehlke et al. (2013) är det cirka 60 procent av tumlarna som
undviker ett område när nivåerna av undervattensljud överstiger tröskelvärdet för
undvikandebeteende. Tumlare kan även habitueras (tillvänjas) under anläggningsarbetens gång. Vid en studie av beteendepåverkan hos tumlare, där man använde passiv
akustisk övervakning, under tio månader under anläggning av monopiles vid vindparken
Beatrice offshore i Nordsjön 2017 minskade avståndet för beteendepåverkan från 7,4 km
vid den första pålningen ner till 1,3 km vid det sista pålningen (Graham et al. 2019).
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, som ligger strax söder om
vindparksområdet, är ett utpekat viktigt område för tumlarna under sommaren när de
föder sina kalvar och störningar under denna period skulle kunna påverka populationen
negativt. Resultaten från SAMBAH-studien och jämförelsen av senare insamlad
information från nationella miljöövervakningen visar på att tätheterna och antalet
detektioner är som högst i de centrala delarna av Natura 2000-området och att tätheterna
i området för vindpark Aurora och de närliggande delarna av Natura 2000-området har
låga tätheter av tumlare. Om man säkerställer att ljudnivåerna inte överstiger
tröskelvärdet för undvikandebeteende inne i Natura 2000-området under sommaren
skulle detta minska risken för påverkan avsevärt för den redan hotade
Östersjöpopulationen.
Känsligheten hos tumlare för hörselnedsättning så som PTS och TTS betraktas som hög
året om. Med de föreslagna skyddsåtgärderna så som akustiska bortmotningsmetoder,
mjuk uppstart/ramp up är det dock inte troligt att någon tumlare förekommer inom 200
meter från pålningsplatsen, varför risken för PTS och TTS bedöms som försumbar.
Känsligheten för beteendepåverkan bedöms vara hög under sommaren i tumlarnas
kärnområden eftersom populationen är liten och bevarandestatusen dålig. Under resten
av året bedöms känsligheten för beteendepåverkan som måttlig. Vindparksområdet utgör
dock inte ett viktigt område för tumlaren i Östersjön (se avsnitt 5.1.2 och avsnitt 6) men
området angränsar till Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna som är
ett viktigt område för tumlare speciellt under kalvningen och parningen (maj–augusti).
Flest detektioner av tumlare har dock gjorts i de centrala delarna av Natura 2000-området
vilket kan tyda på att tumlarna som använder området oftast är koncentrerade till de mer
centrala delarna och mer sällan uppehåller sig i de norra delarna som angränsar mot
vindparksområdet, Figur 13.
Risken att tumlare påverkas vid ett enskilt pålningstillfälle är låg då tätheterna av tumlare
är väldigt låga i vindparksområdet. Honor med diande kalvar anses vara mest känsliga för
störningar då en långvarig separation av honan och kalven kan medföra att kalven dör.
Sannolikheten för att en hona med kalv berörs av pålningsarbeten är dock väldigt liten då
tätheterna av tumlare är så låga. Påverkan bedöms som tillfällig för pålningen av varje
enskilt fundament då flera studier har visat på att tumlarna återvänder inom några få
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dagar till veckor efter att installationen har avslutats. Med skyddsåtgärder som mjuk
uppstart, ljuddämpande åtgärder som minst motsvarar dämpningen av dubbla
bubbelgardiner och tidsrestriktioner för undvikandebeteenden i Natura 2000-området
minskar påverkans storlek och effekt. Detta gör att den temporära förlusten av habitat
som kan uppkomma under pålning av fundament inom vindparksområdet bedöms vara
liten negativ. Konsekvensen av pålning bedöms därmed som liten, Tabell 10.
Tabell 10. Konsekvensbedömning av pålning under anläggningsfasen för tumlare i vindpark
Aurora.
Påverkansfaktor

Mottagarens
känslighet och värde

Påverkans storlek
och effekt

Konsekvens

Pålning

Måttlig

Liten negativ

Liten

8.1.5 Fartygstrafik
Under anläggningsfasen kommer fartygstrafiken öka både inom och kring
vindparksområdet. Både mindre, snabbare båtar, och större långsamtgående fartyg
förväntas under installationsarbetet. Undervattensljudet från fartyg skapas främst av
propellern och frekvenserna varierar mellan 0,025–160 kHz (Hermannsen et al. 2014).
Frekvensspannet ligger inom ett område som potentiellt sett kan påverka marina
däggdjur, dock ligger större delen av energin vid låga frekvenser där tumlare hör ganska
dåligt (Erbe et al. 2019). Studier visar att undervattensljuden från fartyg ökar när fartyget
manövreras, så som när fartyget backar eller när bogpropellrar håller fartyget i en viss
position (Thiele 1988).
Några studier har studerat hur tumlare påverkas av fartygstrafik. De fann indikationer på
att kortvariga beteendeförändringar, som undvikandebeteende, kunde ske. Det var
främst båtens hastighet, antal båtar i området, typen av båtar i området, hur
fartygstrafiken normalt ser ut i området samt avstånd från båten till den individuella
tumlaren som påverkade tumlarens reaktion (Wisniewska et al. 2016, Dyndo et al. 2015,
Bas et al. 2017). Detta gör att tumlarens känslighet för fartygstrafik anses vara måttlig.
Det går flera större farleder utanför vindparksområdet, Figur 18, bland annat genom
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, där det dagligen passerar
fartyg av olika storlek. Tumlarna som vistas i områden i närheten av denna farled,
inklusive vindparksområdet, antas därmed vara vana vid en viss nivå av fartygsljud.
Den största påverkan av den ökade fartygstrafiken under anläggningsfasen kommer vara
den ökande nivån av undervattensljud vilket skulle kunna maskera tumlarnas
kommunikation och ge beteendepåverkan som t.ex. ändrat födobeteende. Fartygstrafiken
till och från området under anläggningsfasen kan variera, bland annat beroende på vilka
fundament man väljer att bygga i olika delar av vindparksområdet. Vissa fundament kan
till exempel konstrueras på land innan transport till vindparksområdet, vilket minskar
ljudstörningarna från fartygstrafiken (Farr et al. 2021).
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Resultaten från den egna studien, avsnitt 5.1.2, och från den svenska miljöövervakningen,
Figur 13, visar på att tumlarna inte använder vindparksområdet i någon större
utsträckning och påverkans storlek och effekt blir då liten negativ. Trots detta vill man ju
inte påverka tumlarna i det utpekat viktiga Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna och därför vore det rekommenderat att inte passera genom Natura 2000området under tumlarens mest känsliga period, sommaren. För att minska en eventuell
påverkan ännu mer skulle man kunna begränsa var och hur man kör och utse specifika
”farleder” till vindparksområdet så att båttrafiken blir mer förutsägbar för tumlarna som
rör sig i området.
Eftersom det bara finns några få studier kring påverkan av fartygstrafik på tumlare saknas
djupare kunskap om hur man ska utvärdera konsekvenserna, både på individ- och
populationsnivå. Utifrån den kunskap som finns blir den sammantagna bedömningen av
konsekvenserna när det gäller fartygstrafikens påverkan på tumlare liten, Tabell 11.
Tabell 11. Konsekvensbedömning av fartygstrafik under anläggningsfasen på tumlare i vindpark
Aurora.
Påverkansfaktor

Mottagarens
känslighet och värde

Påverkans storlek
och effekt

Konsekvens

Fartygstrafik

Måttlig

Liten negativ

Liten

8.2 Suspenderat sediment och sedimentation
Vid installation av fundament, främst vid borrning av fundament, i samband med vissa
geotekniska undersökningar samt nedspolning av kablar kan sedimentspridning
uppkomma med tillfälligt förhöjda halter av suspenderat material i vattnet (grumling) och
en efterföljande sedimentation (sedimentet lägger sig på havsbottnen). Sedimentspridningen i samband med de geotekniska undersökningarna är dock mycket begränsad
och når inte samma omfattning som vid installation av fundament. Worst case bedöms
vara borrning vid förankring av monopilefundament då den största mängden sediment
kan komma att spridas och sedimentera. Suspenderat sediment och sedimentation
kommer dock uppkomma i någon form oavsett vilken fundamentstyp som kommer
installeras inom vindparken.
Sedimentspridning kan även medföra en viss spridning av organiska föreningar,
näringsämnen och metaller som funnits lagrade i sedimenten. En eventuell spridning
följer spridningen av sedimentpartiklar och därmed är spridningens utbredning
begränsad till det område där den fysiska störningen av botten sker. I vattenkolumnen
sker normalt sett en naturlig omblandning av vatten på grund av bland annat strömmar.
Den naturliga omblandningen medför att det sker en snabb utspädning av eventuella
miljögifter och näringsämnen i vattenkolumnen. Den eventuella spridningen av organiska
föreningar, näringsämnen eller metaller bedöms därmed inte påverka tumlare.
Den geografiska omfattningen av effekten av grumling och sedimentation anses vara lokal
då det främst är området kring fundamenten som påverkas av sedimentförflyttningen.
Sedimenteringen av det suspenderade sedimentet kommer vara marginell eftersom
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strömmar och andra vattenrörelser kommer späda ut det suspenderade sedimentet i
områden längre bort från fundamenten. Det mesta av det suspenderade sedimentet
kommer att sedimentera inom en kort tid, påverkans omfattning anses därför vara
kortvarig.
För tumlare anses känsligheten för suspenderat sediment och sedimentation vara liten då
tumlare fortfarande kan jaga i grumligt vatten och eftersom vindparksområdet inte anses
vara ett viktigt område för tumlare förväntas få tumlare använda området för födosök och
påverkan blir därmed obetydlig. Den indirekta påverkan på tumlare, som kommer av en
påverkan av sedimentation och grumling på tumlarens bytesdjur, anses också vara
obetydlig. Detta ger sammantaget en försumbar konsekvens för tumlare i parkområdet,
Tabell 12.
Tabell 12. Konsekvensbedömning av sedimentation och grumling för tumlare i parkområdet.
Påverkansfaktor

Suspenderat
sediment och
sedimentation

Mottagarens
känslighet och värde

Påverkans storlek
och effekt

Konsekvens

Liten

Obetydlig

Försumbar

9 PÅVERKAN DRIFTSFAS
Livslängden för vindkraftverken är uppskattad till 40–45 år och nedan beskrivs potentiell
påverkan på tumlare under driftsfasen. Under driftsfasen kan förändrat habitat och
undervattensljud komma att påverka tumlare. Undervattensljuden som förekommer
under driftsfasen är betydligt lägre än under anläggningsfasen. Ljuden består av driftsljud
från turbinerna och fartygsljud från underhållsfartyg.

9.1 Undervattensljud
Under driftsfasen emitteras två typer av ljud från vindkraftverkens turbiner,
aerodynamiska och mekaniska ljud. Aerodynamiska ljud som genereras av de roterande
bladen har ett brett frekvensspann och relativt måttliga ljudnivåer. Överföringen av
aerodynamiska ljud ner i vattenkolumnen är begränsad då det mesta ljudet reflekteras
bort vid vattenytan (Richardson et al. 1995). Eftersom tumlare spenderar hela livet under
ytan och endast kommer upp till ytan för att andas bedöms aerodynamiska ljud från
vindparken ha en obetydlig påverkan på tumlare i området.
Mekaniska ljud skapas av de rörliga delarna i turbinen så som rotorblad, växlar mm.
Ljudet från växlar är det främsta ljudet som överförs ner i bottenfasta fundament genom
vibrationer och som sedan kan spridas i det omgivande vattnet (Tougaard och Michaelsen
2018). Skillnaden i konstruktion mellan fasta och flytande fundament gör att störningar
som t.ex. driftljud minskas med flytande fundament (Bailey et al. 2014).
Undervattensljud från vindkraftverk med fasta fundament har mätts upp vid många
vindparker i drift (t.ex. Tougaard et al 2009, Elmer et al 2007, Tougaard et al. 2020).
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Ljudet är lågfrekvent och överstiger endast bakgrundsnivåerna i den absoluta närheten
av varje vindkraftverk (NIRAS 2022b). Vid studier av undervattensljud från Horns Rev 1
(Nordsjön) och Nysted (Västra Östersjön) under drift fann man att ljudet motsvarade
tumlarnas hörseltröskel på 100 meters avstånd från turbinen vid maximal belastning
(Elmer et al 2007). Större vindkraftverk har en tendens att generera högre ljud, men trots
detta är ljudnivån åtminstone 10–20 dB lägre än undervattensljud från fartygstrafik i
samma frekvensspann (Tougaard et al. 2020). Ljudet från flera vindkraftverk i drift kan
resultera i förhöjda ljudnivåer upp till ett fåtal kilometer från en vindpark i områden med
väldigt låga nivåer av bakgrundsljud men är långt under bakgrundsnivåerna i områden
med höga bakgrundsnivåer från till exempel fartygstrafik eller höga vindhastigheter
(Tougaard et al. 2020).

Figur 18. Fartygsdensitet i och i anslutning till den tilltänkta polygonen för vindpark Aurora.
Färgerna visar timmar per kvadratkilometer per månad, för år 2020.

Vindpark Aurora är belägen i nära anslutning till några av de mest trafikerade farlederna
i Östersjön, Figur 18, och ljudbilden i området domineras av lågfrekventa ljud från fartyg.
Under projektet BIAS undersöktes undervattensljud i Östersjön och medianljudnivåerna
för 2 kHz bandet låg år 2014 mellan 90–96 dB för Auroraområdet, Figur 19. Vid
underhållsarbete av bottenfasta fundament i vindparken sker det en tillfällig lokal ökning
av fartygsljud. Eftersom extern fartygstrafik kommer begränsas inom vindparksområdet,
kommer den övergripande exponeringen av fartygsljud sannolikt vara lägre under
driftsfasen.
Tumlare kan höra även lågfrekventa ljud från vindkraftverk i drift och fartygstrafik men
det kan krävas högre ljudnivåer för att de ska höra. Deras hörsel är som känsligast inom
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frekvensområdet där de ekolokaliserar omkring 90–140 kHz (Kastelein et al. 2002, Møhl
och Andersen, 1973).

Figur 19. Årsmedian för hela vattenkolumnen för 2 kHz bandet (från BIAS-projektet, Folegot et
al. 2016).

Tumlarens generella känslighet för fartygstrafik anses vara måttlig, men eftersom
tumlare som uppehåller sig i närområdet sannolikt är anpassade till den redan rådande
ljudnivån från fartygstrafiken i farlederna bedöms tumlarens känslighet för
fartygstrafiken inom vindparksområdet under driftsfasen som liten.
Ljudnivåerna från turbinerna för både bottenfasta och flytande fundament kommer
troligtvis vara lägre än de redan höga omgivande bakgrundsnivåerna av undervattensljud
och därmed bedöms påverkans storlek på tumlarna i detta område under driftsfasen vara
liten negativ. Den sammantagna konsekvensen av ljudstörningar under driftsfasen blir
därmed mycket liten, Tabell 13.
Tabell 13. Konsekvensbedömning av undervattensljud under driftsfasen.
Påverkansfaktor

Undervattensljud
under driftsfas

Mottagarens
känslighet och värde

Påverkans storlek
och effekt

Konsekvens

Liten

Liten negativ

Mycket liten
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9.2 Habitatförändringar
Bottenfasta, flytande och semiflytande fundament inklusive förtöjningslinor och
erosionsskydd runt fundamenten kan skapa ett nytt hårdbottensubstrat på den
nuvarande mjukbotten och kan verka som artificiella rev (Kramer et al. 2015). Detta
möjliggör för påväxt av alger i den fotiska zonen (den del av vattenmassan som får solljus)
och nya miljöer för epibentisk fauna (djur som lever i nära association med havsbotten),
som i sin tur kan attrahera fisk. Detta skulle i förlängningen kunna attrahera fler tumlare
till området eftersom de söker sig till områden med mycket föda.
Hundratals olika fiskarter från olika taxonomiska familjer har observerats aggregera runt
flytande konstruktioner till havs (Castro et al. 2002). De mest väldokumenterade
strukturerna är flytande gas- och oljeplattformar (Valdemarsen 1979, Løkkeborg et al.
2002, Claisse et al. 2014) som har visats ha hög potential som födosöksområde för
tumlare (Todd et al. 2009, 2016).
Vindparken är förlagd i ett område med utbredda syrefattiga bottnar där bottenvattnet
djupare än 70 meter är anoxiskt (syrefritt). De djupare bottnarna finns främst i de norra
delarna av området och de fundament som placeras här kommer sannolikt ge en
begränsad reveffekt eftersom artdiversiteten i Östersjön generellt är låg och nästan
obefintlig på syrefria bottnar.
Det finns luckor i nuvarande kunskapsläge rörande reveffekter av fundament i Östersjön
och därför är det oklart om det kommer bli ett liknande resultat som studier från
vindparker i andra länder visat. I den holländska vindparken Egmond aan Zee sågs
tumlare aktivt söka sig till vindparken under driftsfasen, troligtvis för att födan ökat på
grund av reveffekten eller för att båttrafiken i området minskat drastiskt sedan
vindparken byggdes (Scheidat et al. 2011). I en dansk studie av Teilmann et al. (2012)
tittade de på om förekomsten av tumlare i ett område påverkades av byggnationen av en
vindpark. Resultaten visade att förekomsten av tumlare i området förblev oförändrad
(Teilmann et al. 2012). Sammantaget visar dessa studier att tumlarnas påverkan troligtvis
är platsspecifik och att deras reaktion och känslighet kan variera och troligtvis påverkas
av många olika faktorer. Med detta som bakgrund är tumlarens känslighet för
habitatförändringar under driftsfasen troligtvis liten.
Vindparksområdet skulle också kunna agera skydd för tumlare från de starkt trafikerade
områdena kring vindparken och skulle därmed kunna utgöra en liten positiv effekt i det
långa loppet. Eftersom förekomsten av tumlare i det tänkta parkområdet idag är mycket
begränsad, se avsnitt 5.1.2, skulle en ökning av antalet tumlare i området vara en liten
positiv effekt av habitatförändringarna. Sammantaget bedöms konsekvensen av
habitatförändringarna under driftsfasen bli mycket liten, Tabell 14.
Tabell 14. Konsekvensbedömning av habitatförändringar under driftsfasen.
Påverkansfaktor

Mottagarens
känslighet och värde

Påverkans storlek
och effekt

Konsekvens

Habitatförändringar

Liten

Liten positiv

Mycket liten
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9.3 Magnetfält
Under driftsfasen kommer ett magnetfält att uppstå kring undervattenskablarna inom
parken och i anslutningskablarna. Styrkan av magnetfältet avtar dock mycket snabbt ju
längre bort från kabeln man kommer, efter några meter är magnetfältet normalt nere på
ca 1% av nivån som alstras precis intill kabeln.
Tumlare och andra marina däggdjur skulle potentiellt sett kunna ha förmågan att
navigera med hjälp av magnetiska fält men kunskapen kring detta är mycket begränsad. I
dagsläget känner man till en delfinart, Guyanadelfinen (Sotalia guianensis), som använder
electroreception men man har ännu inte funnit detta hos några andra marina däggdjur.
Eventuell desorientering till följd av magnetfält i anslutning till kablar kommer sannolikt
vara begränsad till några få meter närmast kabeln, och återställas så fort individen
passerat kabeln och rör sig bort ifrån det magnetiska fältet (Tricas och Gill 2011). Detta
skulle kunna betyda att tumlarens känslighet för denna förändring i det magnetiska fältet
skulle vara liten. Studier av påverkan saknas helt i dagsläget, men då magnetfältets styrka
avtar mycket snabbt med avståndet från kabeln kommer magnetfält sannolikt ha en
obetydlig påverkan på tumlare. Den sammantagna konsekvensen av magnetfält under
driftsfasen blir då försumbar, Tabell 15.
Tabell 15. Konsekvensbedömning av magnetiska fält under driftsfasen.
Påverkansfaktor

Mottagarens
känslighet och värde

Påverkans storlek
och effekt

Konsekvens

Magnetfält

Liten

Obetydlig

Försumbar

9.4 Risk för indirekt påverkan av marint skräp
Marint skräp kommer ursprungligen både från land och aktiviteter till havs och kan vara
dumpat medvetet eller hamnat där av misstag. Det kan vara allt från förpackningar och
engångsartiklar till förlorade fiskeredskap. Marint skräp är ett stort problem över hela
världen och kan påverka olika arter av marina djur.
När det kommer till vindparker ute till havs kan marint skräp som t.ex. förlorade
fiskeredskap skapa en indirekt påverkan på det marina livet i området genom att fastna i
fundament, förankringslinor eller kablar. Dessa förlorade redskap kallas spökfiskande
redskap. Det som skulle kunna ha störst påverkan på tumlare är att de fastnar i dessa
spökfiskade redskap och skadas eller i värsta fall omkommer (Benjamins et al. 2014, Farr
et al. 2021).
Sedan 1950-talet har produktionen av fiskeredskap ändrats från att använda framför allt
naturliga material som t.ex. bomull och lin till att istället använda olika plastmaterial.
Detta har gjort att de fiskeredskap som förloras idag inte bryts ner lika fort och därmed
kan fortsätta spökfiska i flera årtionden. En studie gjord 1998 tittade bland annat på hur
mycket fiskenät som förlorades från svenska fiskare verksamma i Östersjön och de fann
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att den totala förlusten av fiskenät per år var cirka 1500 nät, vilket motsvarade mellan
155–165 km nät (FANTARED 2). Senare siffror tyder på att det är mellan 5500–10 000
nät per år som förloras av alla EU-registrerade fartyg i Östersjön (WWF Polen 2015).
De typer av fiskeredskap som skulle kunna utgöra störst risk för tumlare att bifångas i är
garn och till viss del trål. I området i och kring vindpark Aurora har fisket med garn varit
mycket litet under de senaste 20 åren troligtvis på grund av låg förekomst av
kommersiella fiskarter men också på grund av skador från säl på fångst och redskap. Det
redskap som används mest idag i dessa områden är pelagisk trål, men fångsterna har
minskat drastiskt sedan 2004 (Isaksson et al. 2022) vilket ytterligare tyder på att området
inte är viktigt för yrkesfisket.
Det finns flera olika sätt att bevaka förekomsten av spökfiskande redskap under
driftsfasen. Man kan till exempel använda sig av undervattensrobotar (ROV) som kan
lokalisera och avlägsna spökfiskande redskap, drönare för att studera förekomsten från
ovan eller avancerade ekolodsinventeringar. Man kan också rensa området på marint
skräp innan man börja bygga vindparken och begränsa fisket inom parken under
driftsfasen för att minska risken för att spökfiskande redskap skulle fastna i fundamenten.
Men dessa åtgärder ger ingen garanti för att inga spökfiskande redskap kan komma in i
området under driftsfasen.
Innan anläggning av vindpark Aurora kommer området rensas på eventuellt marint skräp
och eftersom fisket i området kring Aurora varit relativt litet under de senaste åren är
risken mycket liten att nya spökfiskande redskap ska fastna i strukturer och fundament i
vindparken.

10 PÅVERKAN AVVECKLINGSFAS
Avvecklingen av vindpark Aurora kommer att följa bästa tillgängliga teknik och rådande
lagstiftning vid avvecklingstillfället. Det är i dagsläget inte klarlagt hur vindparken
kommer att avvecklas varför en generell bedömning av påverkan görs i denna rapport.
Påverkan på tumlare under avvecklingsfasen förväntas vara liknande eller mindre än
påverkan under anläggningsfasen eftersom liknande arbete kommer utföras.
Påverkansfaktorerna inkluderar undervattensljud vid nedmonteringen av vindkraftverk,
ökad fartygstrafik, förändrade habitat samt tillfälligt ökad sedimentation och grumling.

10.1 Undervattensljud
I allmänhet förväntas arbetena under avvecklingen av vindpark Aurora inte alstra lika
kraftigt undervattensljud som under anläggningsfasen då inga pålningsarbeten kommer
äga rum. Eftersom den mest optimala avvecklingsmetoden kommer beslutas när
avvecklingsfasen börjar närma sig är det svårt att förutse exakta ljudnivåer för
undervattensljuden. Trots detta är det troligt att inga ljudnivåer kommer överstiga
tröskelvärden för PTS eller TTS. Beteendeförändringar skulle kunna förekomma, speciellt
i området allra närmast fundamenten vid avveckling.
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Området kring utsjöbankarna Hoburgs bank och Midsjöbankarna i centrala Östersjön är
utpekat som särskilt viktigt för tumlare under sommaren, då tumlarna föder sina kalvar
och parar sig (SAMBAH 2016, Carlén et al. 2018). Störningar av tumlare i detta område
under denna känsliga period kan potentiellt medföra negativa konsekvenser för
populationen. Då vindpark Aurora ligger angränsande till Natura 2000-området är det
viktigt att anpassa säsongen för avvecklingsarbetet så att det inte förekommer höga
ljudnivåer som kan orsaka undvikande beteende under den känsligaste perioden mellan
maj och augusti.
Vid avvecklingen förväntas antalet fartyg i vindparksområdet motsvara eller vara lägre
än antalet under anläggningsfasen. Den största påverkan på tumlare när det kommer till
fartygstrafik är det undervattensljud som de genererar och som skulle kunna maskera
tumlarnas kommunikation och även påverka deras beteende. Intensiv aktivitet i
närområdet för avvecklingen av enskilda vindkraftverk kommer troligen innebära att
tumlare undviker platsen för arbetet under de korta tidsperioder som nedmonteringen
av fundamenten pågår.
För att minska påverkan på tumlare vore det viktigt att förhålla sig till de hänsynsåtgärder
man använde sig av under anläggningsfasen där man ser till att fartygstrafiken under
avvecklingsfasen inte passerar Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
under sommaren och att man använder sig av specifika ”farleder” för fartygstrafiken som
åker till och från vindparksområdet för att öka förutsägbarheten och därmed minska
påverkan på de tumlare som rör sig i området.
Eftersom antalet tumlare som uppehåller sig i vindparksområdet idag är få, se avsnitt
5.1.2, anses tumlarens känslighet vara liten när det kommer till undervattensljud från
fartygstrafik och från avvecklingen av fundament. Om man tar hänsyn till deras mest
känsliga period, sommaren, och använder sig utav bästa möjliga ljuddämpande åtgärder
bedöms avvecklingen av vindparken ha en liten negativ påverkan på tumlarna i området.
Detta resulterar i en mycket liten konsekvens av undervattensljud under
avvecklingsfasen, Tabell 16.
Tabell 16. Konsekvensbedömning av undervattensljud på tumlare under avvecklingsfasen.
Påverkansfaktor

Mottagarens
känslighet och värde

Påverkans storlek
och effekt

Konsekvens

Undervattensljud

Liten

Liten negativ

Mycket Liten

10.2 Habitatförändringar, suspenderat sediment och
sedimentation
Det är i dagsläget inte bestämt hur avvecklingen av vindparken kommer att gå till och hur
mycket av anläggningen som kommer att avlägsnas eller eventuellt lämnas kvar. Total
nedmontering av vindkraftverken kommer medföra en förändring i havsmiljön genom att
fundamenten forslas bort. Storleksordningen av denna påverkan på den omgivande
miljön beror på hur stor del av fundamentet som tas bort. Strukturer vid basen av
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vindkraftsverken kan komma att lämnas kvar vilket sannolikt medför ett bibehållet
artrikare bottenhabitat. Tumlarens känslighet för dessa habitatförändringar anses vara
liten eftersom de inte kommer påverkas direkt och påverkans effekt anses bli obetydlig.
Avvecklingsarbetet kan medföra ökat suspenderat sediment och sedimentation om
erosionsskydd, hela fundamentet och kablar nedmonteras och forslas bort. Denna
påverkan anses bli lokal och kortvarig och tumlarens känslighet för både suspenderat
sediment och sedimentation under avvecklingsfasen bedöms vara liten. Påverkan på
tumlare av suspenderat sediment och sedimentation i området bedöms bli obetydlig. Den
sammantagna konsekvensen av habitatförändringar, suspenderat sediment och
sedimentation blir försumbar, Tabell 17.
Tabell 17. Konsekvensbedömning av habitatförändringar,
sedimentation på tumlare under avvecklingsfasen.
Påverkansfaktor

Habitatförändringar,
suspenderat sediment
och sedimentation

suspenderat sediment och

Mottagarens känslighet
och värde

Påverkans storlek och
effekt

Konsekvens

Liten

Obetydlig

Försumbar

11 KUMULATIVA EFFEKTER
Med kumulativa effekter avses de samlade effekterna från den planerade vindparken
Aurora i kombination med den påverkan som uppstår, eller som skulle kunna uppstå, från
en eller flera verksamheter som kan ge upphov till samma typ av påverkan. I första hand
beaktas de kumulativa effekterna från befintliga och tillståndsgivna verksamheter vilka
potentiellt kan påverka samma miljöaspekter som vindpark Aurora.
För tumlare och vindpark Aurora bedöms kumulativa effekter endast uppstå under
anläggningsfasen om andra vindparker eller projekt, som ger upphov till samma typ av
påverkan, anläggs samtidigt. Då effekterna på tumlare under driftsfasen är begränsade
och lokala, se avsnitt 9, bedöms kumulativa effekter under driftsfasen som osannolika.
Undervattensljud från anläggningsarbeten för vindpark Aurora, särskilt från
pålningsarbeten, skulle kunna ge upphov till kumulativa effekter ifall anläggningsfasen
för ett närliggande projekt skulle överlappa i tid. Detta skulle kunna innebära att tumlarna
får en större habitatförlust under den tid som anläggningsarbetena överlappar.
Alternativt kan tumlare bli inträngda mellan olika påverkansområden om
anläggningsarbeten pågår samtidigt på flera olika platser. Om anläggningsarbeten så som
pålning skulle äga rum på närliggande platser samtidigt skulle effekten kunna förstärkas
om ljudutbredningarna överlappar. Detta skulle potentiellt kunna innebära att
ljudnivåerna skulle bli högre än för ett enskilt anläggningsarbete och påverkansområdet
skulle kunna bli större än summan av de enskilda påverkansområdena. Andra befintliga
eller planerade vindparker i närheten av Aurora finns listade i Tabell 18 och Figur 20 för
vilka kumulativa effekter bedöms.
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Tabell 18. Befintliga och planerade vindparker inom Auroras närområde för vilka kumulativa
effekter bedöms (tabell från Vindpark Aurora – Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om Natura
2000-tillstånd).
Vindpark/projekt

Projektets status

Avstånd till Aurora (km)

Byggår

Bockstigen I

I drift sedan 1998

34

1998

Kårehamn

I drift sedan 2013

35

2013

Kultje havsvindpark,
Sverige

Under utveckling

Vindparken angränsar
till Aurora

-

Bockstigen II, Sverige

Under utveckling

25 - 30

-

Öland havsvindpark,
Sverige

Under utveckling

37,5

-

Gotland havsvindpark,
Sverige

Under utveckling

Vindparken överlappar
delvis med Aurora

-

Södra Midsjöbanken,
Sverige

Under utveckling

75

2026–2028

Nya Utgrunden,
Sverige

Under utveckling

53,5

-

Utanför svensk
ekonomisk zon

Under utveckling

90 - 150

-

Figur 20. Vindpark Aurora i relation till befintliga och planerade vindparker i närområdet, för
vilka kumulativa effekter bedöms. Bockstigen II är planerad att ersätta Bockstigen I och täcker
därmed samma område.
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Vindpark Aurora bedöms inte ge upphov till några kumulativa effekter tillsammans med
de befintliga vindparkerna Bockstigen I och Kårehamn då påverkan på tumlare från en
vindpark i drift bedöms som mycket lokala. Då ingen av de övriga vindparkerna har
erhållit tillstånd är det svårt att göra bedömningar av kumulativa effekter då vare sig
tidplanerna eller anläggningsteknikerna är beslutade.
Kultje havsvindpark är planerad med enbart flytande fundament, vilket innebär att ingen
pålning av själva fundamenten behöver ske. Dock kan de förankringsanordningar som
håller fast de flytande fundamenten komma att pålas ner. Bockstigen II ligger i huvudsak
inom relativt grunda områden, där vattendjupet är cirka 10 - 30 meter, vilket skulle kunna
påverka valet av fundament, exempelvis genom att gravitationsfundament kan vara ett
möjligt alternativ. Öland havsvindpark, Gotland havsvindpark och Södra Midsjöbanken
ligger också delvis inom relativt grunda områden, vilket kan påverka behovet och
omfattningen av eventuell pålning. Statusen för Öland havsvindpark är oklar vid
framtagandet av denna rapport. Behovet och omfattningen av eventuell pålning för de
planerade projekt som är belägna utanför svensk ekonomisk zon är okänt.
Kumulativa effekter med övriga planerade vindparker förväntas kunna uppstå främst då
anläggningsarbeten, så som pålning av förankringar eller fundament, överlappar i tid.
Sådana kumulativa effekter kan undvikas med anpassade installationsplaner för
pålningsarbeten i vindparkerna. Ett scenario där samtliga planerade vindparker anläggs
samtidigt bedöms som orealistiskt.
Anläggningsarbeten innebär även en ökad närvaro av fartyg och aktivitet i
vindparksområdena. Ljud från fartygstrafiken till anläggningsområdena tillsammans med
ljud från ordinarie sjöfart i området kan ge upphov till kumulativa effekter. De
närliggande farlederna för sjöfarten ger redan idag upphov till undervattensljud och den
tillkommande fartygstrafiken i området under anläggningsfasen för Aurora och de övriga
planerade vindparkerna bedöms endast bidra till en mycket begränsad ökning av
undervattensljud från fartyg, i begränsade områden och under en begränsad tidsperiod.
De kumulativa effekterna bedöms således vara försumbara.
Anläggningsarbetena för en vindpark planeras lång tid i förväg och tillsynsmyndigheten
kommer att vara involverad i arbetet med framtagandet av kontrollprogrammen.
Därutöver kommer både kontrollprogram och installationsplaner att inges till
tillsynsmyndigheten flera månader innan arbetena påbörjas. Tillsynsmyndigheten
kommer därmed att ha en helhetsbild över planerade anläggningsarbeten inom området,
vilket möjliggör att tillsammans med verksamhetsutövarna samordna och koordinera
utförandet till undvikande av kumulativa effekter, samt även förelägga om nödvändiga
skyddsåtgärder eller försiktighetsmått. Mot bakgrund av detta bedöms kumulativa
effekter avseende undervattensljud vara försumbara.
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12 SAMLAD BEDÖMNING
12.1 Anläggningsfas
De faktorer som skulle kunna påverka tumlare under anläggningsfasen är olika typer av
undervattensljud och suspenderat sediment. Under anläggningsfasen är det flera moment
som kan alstra undervattensljud som potentiellt kan påverka tumlare som till exempel
förberedande arbeten och undersökningar, anläggning av fundament och ökad mänsklig
närvaro i form av båttrafik.
Geofysiska och geotekniska undersökningar som genomförs innan installation av
vindparkens fundament och kablar kan ge upphov till undervattensljud som kan påverka
tumlare och potentiellt orsaka hörselnedsättning och/eller undvikandebeteende.
Platsspecifika modelleringar av undervattensljud från de geofysiska undersökningarna
visar dock att påverkansavstånden för hörselnedsättning, både TTS och PTS, är
begränsade, se avsnitt 8.1.1. Med tillämpning av mjuk uppstart bedöms det som
osannolikt att tumlare skulle utsättas för ljudnivåer som skulle orsaka PTS eller TTS,
varför risken för PTS och TTS bedöms som försumbar. I worst case scenariot kan tumlare
uppvisa undvikandebeteende inom 2 150 meter från undersökningsfartyget och långt
mindre än en individ (0,006 tumlare) beräknas riskera att påverkas av ljudnivåer som
överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende kring fartyget. Som en skyddsåtgärd
kommer ändå undersökningar som kan medföra undvikandebeteende inom Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna undvikas under maj-augusti. Med föreslagna
skyddsåtgärder bedöms de geofysiska undersökningarna ha liten konsekvens för tumlare
utan påverkan på populationen vare sig på kort eller lång sikt.
Undervattensljud från geotekniska undersökningar är kontinuerliga och icke impulsiva
med generellt låga frekvenser och korta påverkansavstånd. De geotekniska
undersökningarna bedöms ha liten/försumbar konsekvens för tumlare.
De detaljerade undersökningar som görs innan vindparken anläggs kan upptäcka
oexploderad ammunition inom projektområdet som måste avlägsnas med hjälp av
undervattenssprängningar. Påträffande av oexploderad ammunition och eventuell
sprängning av sådan är att betrakta som specialfall och en projektrisk. För varje eventuell
enskild sprängning rekommenderas att en platsspecifik undervattensljudmodellering
genomförs innan sprängning för att kunna bedöma påverkan på tumlare och vilka
skyddsåtgärder som behöver vidtas.
Undervattensljud från pålning kan, utan bullerdämpande åtgärder, orsaka
undvikandebeteende, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent hörselnedsättning
(PTS) hos marina däggdjur. Worst case för påverkan av tumlare från undervattensljud
vid pålning är anläggning av fackverksfundament med pinpiles 4,5 meter i diameter
tillsammans med ljuddämpande skyddsåtgärder motsvarande dubbla bubbelgardiner.
Dessa skyddsåtgärder är tillräckliga för att undvika PTS och TTS hos tumlare varför risken
för PTS och TTS bedöms som försumbar, se avsnitt 8.1.4.
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Ljudnivåer som medför att tumlare undviker området (undvikandebeteende) bedöms för
worst case förekomma inom cirka nio kilometer från pålningsplatsen, Tabell 9.
Konservativt räknat, baserat på de dubbla tätheterna för Aurora, skulle långt mindre än
en individ (0,09 tumlare) riskera att påverkas av ljudnivåer som överstiger tröskelvärdet
för undvikandebeteende vid ett pålningstillfälle. Detta motsvarar 0,02 % av populationen.
Risken att en tumlare påverkas vid ett enskilt pålningstillfälle är därmed låg, eftersom
tätheterna av tumlare i området är låga, och risken att en hona med kalv skulle påverkas
är än lägre. Vindparksområdet i sig utgör inte ett viktigt område för tumlaren i Östersjön,
se avsnitt 5.1.2 och avsnitt 6, men området angränsar till Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna som är ett viktigt område för tumlare speciellt under
kalvningen och parningen (maj–augusti). Flest detektioner av tumlare har dock gjorts i de
centrala delarna av Natura 2000-området vilket kan tyda på att tumlarna som använder
området oftast är koncentrerade till de mer centrala delarna och mer sällan uppehåller
sig i de norra delarna som angränsar mot vindparksområdet, Figur 13.
Påverkan bedöms som tillfällig för pålningen av varje enskilt fundament då flera studier
har visat på att tumlarna återvänder inom några få dagar till veckor efter att installationen
har avslutats. Med skyddsåtgärder som mjuk uppstart, ljuddämpande åtgärder som minst
motsvarar dämpningen av dubbla bubbelgardiner och tidsrestriktioner för
undvikandebeteenden i Natura 2000-området minskar påverkans storlek och effekt.
Detta gör att den temporära förlusten av habitat som kan uppkomma under pålning av
fundament inom vindparksområdet bedöms vara liten negativ med liten konsekvens för
tumlare, Tabell 10.
Även undervattensljud från ökad fartygstrafik skulle kunna påverka tumlare under
anläggningsfasen. Eftersom det går flera större farleder precis utanför vindparksområdet
antas de tumlare som vistas i området vara vana vid en viss nivå av fartygsljud.
Känsligheten för den ökade fartygstrafiken med anledning av anläggningen av vindparken
anses därmed vara liten. Resultaten från den egna studien, avsnitt 5.1.2, och från den
svenska miljöövervakningen, Figur 13, visar på att tumlarna inte använder
vindparksområdet i någon större utsträckning och påverkans storlek och effekt anses
därmed vara liten negativ. För att minska risken för påverkan inom Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna rekommenderas att fartygstrafik kopplad till
vindparkens anläggande minimeras genom Natura 2000-området under sommaren. Den
sammantagna bedömningen av konsekvenserna för tumlare när det gäller
fartygstrafikens påverkan bedöms som liten, Tabell 11.
Kumulativa effekter bedöms främst uppkomma om närliggande projekt samtidigt som
vindpark Aurora anläggs med tekniker som ger upphov till impulsivt undervattensljud, så
som vid pålning av fundament, se avsnitt 11. Vindpark Aurora bedöms inte ge upphov till
några kumulativa effekter tillsammans med de befintliga vindparkerna Bockstigen I och
Kårehamn. Då ingen av de övriga vindparkerna, se tabell 16, har erhållit tillstånd är det
inte möjligt att göra bedömningar av kumulativa effekter då vare sig tidsplanerna eller
anläggningsteknikerna är beslutade. Eventuella kumulativa effekter kan undvikas med
anpassade installationsplaner för pålningsarbeten i vindparkerna. Ett scenario där
samtliga planerade vindparker anläggs samtidigt bedöms som orealistiskt. Den
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sammanfattande bedömningen kring konsekvensen på tumlare av kumulativa effekter
med avseende på undervattensljud anses vara försumbar.
Vid fysiska arbeten under anläggningsfasen kan suspenderat sediment och sedimentation
uppkomma med en spridning av organiska föreningar, näringsämnen och metaller som
följd. Den eventuella spridningen av organiska föreningar, näringsämnen eller metaller
bedöms inte påverka tumlare eftersom spridningens utbredning är väldigt begränsad och
en snabb utspädning sker. För tumlare anses känsligheten för suspenderat sediment och
sedimentation vara liten då tumlare fortfarande kan jaga i grumligt vatten. Eftersom
vindparksområdet inte anses vara ett viktigt område för tumlare förväntas få tumlare
använda området för födosök och påverkan blir därmed obetydlig. Den indirekta
påverkan på tumlare, som kommer av en påverkan av sedimentation och grumling på
tumlarens bytesdjur, anses också vara obetydlig. Detta ger sammantaget en försumbar
konsekvens för tumlare i parkområdet, Tabell 12.

12.2 Driftsfas
De faktorer som skulle kunna ha en påverkan på tumlare under driftsfasen är
undervattensljud, habitatförändringar och magnetfält.
De undervattensljud som kan förekomma under driftsfasen kommer främst från de
mekaniska delarna av vindkraftverken i drift och fartygsljud från underhållsfartyg.
Undervattensljuden från vindkraftverk i drift kommer endast att överstiga den befintliga
bakgrundsljudnivån i den absoluta närheten av varje vindkraftverk. Ljuden från både
fartyg och vindkraftverk i drift kommer generellt vara lägre än det omgivande ljudet från
de starkt trafikerade farlederna som är belägna i anslutning till vindparksområdet.
Tumlarna i området är sannolikt anpassade till denna rådande ljudnivå och påverkan
bedöms bli liten negativ vilket kommer medföra en mycket liten konsekvens både på kort
och lång sikt.
De fasta strukturerna (fundament, förtöjningslinor och erosionsskydd) kan skapa ett nytt
hårdbottensubstrat på den nuvarande mjukbotten och kan verka som artificiella rev
(Kramer et al. 2015, Riefolo et al. 2016). Dessa artificiella rev kan skapa nya miljöer för
alger och epibentisk fauna som i sin tur skulle kunna attrahera mer fisk och i
förlängningen även tumlare. Vindparksområdet med sina fundament skulle också kunna
agera skydd för tumlare från de starkt trafikerade områdena runtomkring och minska
risken för att tumlare bifångas i fiskenät eftersom yrkesfisket troligtvis kommer
begränsas inom vindparksområdet. Konsekvensen för tumlare som befinner sig i området
bedöms bli mycket liten.
Eftersom det inte finns några indikationer på att tumlare har förmågan att navigera med
hjälp av magnetiska fält i vetenskapliga studier bedöms påverkan av magnetiska fält från
kablar som obetydlig med blir försumbar konsekvens för tumlare.
Då effekterna på tumlare under driftsfasen är begränsade och lokala, se avsnitt 9, bedöms
kumulativa effekter under driftsfasen som osannolika.
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12.3 Avvecklingsfas
Avvecklingsarbetet kan komma att förändra habitatet när hela eller delar av fundamenten
tas bort. Vissa strukturer kan komma att lämnas kvar vilket skulle medföra ett bibehållet
artrikare bottenhabitat. Vid avvecklingsarbetet kan även en ökad mängd suspenderat
sediment och sedimentation förekomma lokalt och under en kortare period. Tumlarens
känslighet för habitatförändringarna, suspenderat sediment och sedimentation anses
vara liten eftersom de inte drabbas direkt av dessa påverkansfaktorer. Den indirekta
påverkan på tumlarens bytesarter anses vara så begränsad att det inte kommer få några
följdeffekter på tumlarna i området och därmed anses påverkans effekt bli obetydlig.
Den påverkansfaktor som potentiellt sett har störst betydelse för tumlare under
avvecklingsfasen är undervattensljud från fartygstrafik och arbetet med att avveckla
vindkraftsfundamenten. Om man tar hänsyn till tumlarens mest känsliga period,
sommaren, och använder sig av bästa möjliga ljuddämpande åtgärder bedöms
avvecklingen av vindparken ha en liten negativ påverkan på tumlarna inom
vindparksområdet samt i det intilliggande Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna. Eftersom antalet tumlare som uppehåller sig i vindparksområdet idag
är få, se avsnitt 5.1.2, och eftersom fartygstrafiken och arbetet med att avveckla
fundamenten inte anses alstra lika kraftigt undervattensljud som under anläggningsfasen
bedöms påverkan på tumlare från undervattensljud under avvecklingsfasen som liten
med mycket liten konsekvens, Tabell 16.
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13 NATURA 2000-OMRÅDET HOBURGS BANK OCH
MIDSJÖBANKARNA
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden inom EU som skapats för att nå
upp till målen i EU:s Fågeldirektiv (2009/147/EG) och Art- och habitatdirektiv
(92/43/EEG) genom att skydda känsliga naturtyper samt kärnområden för reproduktion
och viloplatser för sårbara och hotade arter. Syftet med Natura 2000-skyddet är att uppnå
eller bibehålla en gynnsam bevarandestatus för de arter och naturtyper som är skyddade
genom utpekandet av området.
Söder och öster om den planerade vindparken Aurora ligger det stora Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna där tumlare är en utpekad art i
bevarandeplanen (Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län 2021). Området består av
öppet hav och omfattar en area om cirka 1 051 000 hektar. Inom området ligger
utsjöbankarna Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken samt delar av Södra Midsjöbanken
och Ölands södra grund, Figur 21.
Utsjöbankarna består av en blandning av sandbankar och rev och mellan utsjöbankarna
finns även djupa bottnar av sand eller lera. Bevarandeplanen för Natura 2000-området
pekar ut området som ett viktigt kärnområde för Östersjöpopulationen av tumlare där
tätheterna är högre inom området än i omkringliggande vatten året om (Länsstyrelserna
i Gotlands och Kalmar län 2021).

Figur 21. Vindpark Aurora samt utsjöbankarnas placering inom Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna.
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Bevarandeplanen pekar ut ett antal bevarandemål för att tumlarna ska kunna uppnå en
gynnsam bevarandestatus, Tabell 19.
Tabell 19. Bevarandemål för tumlare enligt bevarandeplanen för Hoburgs bank och
Midsjöbankarna (Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län 2021).
Bevarandemål
•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska dödligheten av
tumlare på grund av mänskliga aktiviteter vara noll.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska den årliga
detektionsfrekvensen av tumlare öka med minst 4 % med minst 80 %
sannolikhet fram till dess att gynnsam bevarandestatus uppnås och
populationen anses livskraftig enligt nationella och internationella rödlistor.
När detta har uppnåtts ska detektionsfrekvensen vara densamma eller öka i
obestämd takt så länge populationens bevarandestatus förblir gynnsam enligt
art- och habitatdirektivet samt livskraftig enligt nationella och internationella
rödlistor.

•

Tumlare reproducerar sig inom Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna i den omfattning att populationen ökar.

•

Mängden och kvaliteten på tumlares bytesarter inom Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna är tillräckligt god för att bidra till att
Östersjötumlaren uppnår gynnsam bevarandestatus.

•

Bevarandemålen för förekommande habitat, inklusive naturtyperna rev och
sandbankar, inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
uppfylls för att minimera påverkan på tumlares livsmiljö.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska påverkan från
sjöfartsrutter vara minimal på tumlaren inom de områden där
detektionsfrekvensen av tumlare är som högst.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska inte
impulsbuller från mänskliga verksamheter som kan orsaka temporära
hörselskador (TTS) på tumlare förekomma.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska impulsivbuller
eller kontinuerligt undervattensbuller, inklusive sjöfart, inte orsaka
beteendepåverkan inom de områden där detektionsfrekvensen av tumlare är
högst. Inom delar av Natura 2000-området där detektionsfrekvensen av
tumlare är lägre ska aktiviteter som genererar undervattensbuller som
överskrider tumlarens hörseltröskel med 40 dB minimeras.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det finnas
tydliga gränsvärden och vägledningar för kontinuerligt buller, som t.ex.
sjöfart, kabelläggning och drift av havsbaserad vindkraft, för att minimera
påverkan på tumlare.

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det finnas
tydliga gränsvärden och vägledningar för impulsivbuller som t.ex. seismiska
undersökningar, undervattenssprängningar och pålning, för att minimera
påverkan på tumlare.

•

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska ha god
vattenkvalitet och bra siktförhållanden enligt miljökvalitetsnormerna i
havsmiljödirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG).

•

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska inte miljöfarliga
utsläpp förekomma.
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Även ett antal hot mot tumlarna pekas ut i bevarandeplanen där de största hoten är
bifångster i fiskeredskap och miljögifter som påverkar reproduktion och överlevnad,
Tabell 20.
Tabell 20. Hot mot tumlare enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna (Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län 2021).
Hot mot tumlare i Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
•

De största hoten mot Östersjötumlare på individnivå och populationsnivå är
bifångst i passiva fiskeredskap där tumlare fastnar och drunknar (ICES 2019,
2020) och miljögifter som påverkar reproduktion och överlevnad. Andra hot
mot Östersjötumlare är störning och skada från undervattensbuller, samt
minskad födokvalitet och -kvantitet. Östersjöns tumlare har den lägsta
genetiska variationen av alla undersökta delpopulationer i Nordatlanten, vilket
gör den synnerligen känslig för störningar (SLU Artdatabanken 2020).

•

Bifångst i fisket förkommer eller har förekommit i minst 11 olika fiskeredskap i
svenska vatten (t.ex. drivgarn, bottensatta garn samt flyt- och bottentrål). Det
är även känt att bifångst av tumlare förekommer i ytterligare 10 fiskeredskap i
Skagerrak och Kattegatt men det finns ingen uppskattning på omfattningen av
bifångst i dessa fisken (Thurfjell et al. 2020). Östersjötumlarens uppskattade
populationsstorlek är så liten att ingen bifångst får förekomma om gynnsam
bevarandestatus ska uppnås (ICES 2020).

•

Miljögifter som PCB och dioxiner i insamlade tumlare är på nivåer där negativa
effekter kan förväntas på djurens hälsa och möjligheter till reproduktion (SLU
Artfakta 2021). I Östersjöns ytvatten är vissa uppmätta gifthalter som till
exempel det akut giftiga ytbehandlingsmedlet PFOS bland de högsta i Europa
(Johansson & Undeman 2020).

•

Kraftigt impulsivt buller till exempel från sonarer, seismiska undersökningar,
undervattenssprängningar eller pålning för konstruktioner kan orsaka
fysiologisk skada på kortade avstånd och har dokumenterat kraftig påverkan
på tumlares beteende inom långa avstånd. Svagare impulsivt buller från till
exempel ekolod hos både yrkessjöfart och fritidsbåtar kan orsaka
beteendeförändringar. Buller som är 40-50dB över tumlarens hörseltröskel
leder till exempel till flyktbeteende och även att djuren slutar att ekolokalisera
och födosöka.

•

Kontinuerligt buller från till exempel sjöfart, konstruktionsarbeten eller annan
verksamhet som genererar buller kan orsaka beteendepåverkan samt
maskning av tumlares egna signaler och dess ekon, samt för tumlaren viktiga
signaler från omgivningen. Detta minskar tumlarens förmåga att upptäcka nät,
hot, föda och kommunicera.

•

Tumlare har hög energiomsättning och behöver tillgång till byte av hög kvalitet
för att tillgodose energibehovet (Spitz et al. 2012). Fiske och
klimatförändringar som orsakar förändringar i byteskvalitet och -kvantitet ökar
risken för svält, vilket i sin tur ökar risken för nedsatt reproduktionsförmåga
samt att kalvar och vuxna djur svälter ihjäl (Ijsseldijk et al. 2018, MacLeod et
al. 2007, Kastelein et al. 1997).
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Tumlare förekommer i området året om och området utgör ett viktigt
reproduktionsområde för Östersjöpopulationen. Under sommaren samlas tumlarna i
området kring utsjöbankarna för att föda sina kalvar och para sig. Under vintern sprider
tumlarna ut sig över stora delar av Östersjön (Carlén et al. 2018). Baserat på resultaten
från SAMBAH-projektet uppskattas Östersjöpopulationen till ca 500 individer vilket gör
den till en av de minsta tumlarpopulationerna i världen och är akut hotad enligt SLU
Artdatabanken (2020).

13.1 Påverkan på Natura 2000-området under
anläggningsfas
Anläggningen av vindpark Aurora kan medföra flera påverkansfaktorer, se även avsnitt 8,
som potentiellt även kan påverka tumlare i det närliggande Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Tumlare är anpassade till kustnäraförhållanden där
det naturligt förekommer en förhöjd koncentration av suspenderat material i
vattenkolumnen. Suspenderat sediment och sedimentation, bedöms inte ha signifikant
påverkan på tumlare på tumlare i Natura 2000-området då effekterna är av mycket lokal
karaktär, se avsnitt 8.2. Den främsta påverkansfaktorn som kan påverka tumlare i Natura
2000-området är undervattensljud från geofysiska undersökningar, anläggning av
fundament och fartygstrafik.

13.1.1

Undervattensljud

Geofysiska undersökningar
Innan installation av vindparkens fundament och kablar behövs detaljerad information
om havsbottens sammansättning. För att få detta genomförs geofysiska undersökningar
där utrusning kan ge upphov till undvikandebeteende samt temporär (TTS) och
permanent (PTS) hörselnedsättning hos tumlare. Som beskrivet i avsnitt 8.1.1 förväntas
inte undervattensljuden från undersökningarna orsaka TTS eller PTS hos tumlare om
föreslagna hänsynsåtgärder följs.
Modelleringen av undervattensljud vid geofysiska undersökningar visar att ljudnivåer
som kan leda till undvikandebeteende hos tumlare kan förekomma upp till som mest
2 150 meter från undersökningarna, se Tabell 5 (NIRAS 2022a). Undervattensljudet kan
därmed potentiellt orsaka undvikandebeteende hos tumlare i Natura 2000-området när
undersökningsfartyget befinner sig i den södra delen av vindparksområdet då
vindparken angränsar till Natura 2000-området. Det är dock en liten del av Natura 2000området som påverkas av undervattensljuden som överstiger tröskelnivåerna för
undvikandebeteende. I worst case scenariot, när undersökningarna genomförs på
gränsen till Natura 2000-området, är det cirka 5 km2 (motsvarande 0,05 %) av Natura
2000-området där ljudnivåerna överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende. Då
fartyget hela tiden rör sig blir påverkan kortvarig (NIRAS 2022a).
I SAMBAH-undersökningen pekades områden med högre tätheter av tumlare ut under
våren och sommaren i de delar av Natura 2000-området som ligger närmast vindparken,
se Figur 6 och Figur 7. Undersökningarna av tumlarförekomsten i vindpark Aurora och i
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Natura 2000-området närmast vindparken visar dock att det är betydligt lägre antal dagar
med detektioner här än i de mer centrala delarna av Natura 2000-området, se Figur 13. I
bevarandeplanen står det att impulsivbuller eller kontinuerligt undervattensbuller,
inklusive sjöfart, inte ska orsaka beteendepåverkan inom de områden i Natura 2000området där detektionsfrekvensen av tumlare är högst, se Tabell 19. Då områdena med
hög detektionsfrekvens ligger i de centrala delarna av Natura 2000-området kommer
därmed bevarandemålet kunna uppnås. Enligt bevarandeplanen ska aktiviteter som
genererar undervattensbuller som överskrider tumlarens hörseltröskel med 40 dB
minimeras inom delar av Natura 2000-området där detektionsfrekvensen av tumlare är
lägre. För att uppfylla dessa krav och för att undvika påverkan på tumlare under deras
känsligaste period under sommaren när de föder sina kalvar och har små kalvar som diar,
kommer inga undersökningar som orsakar undvikandebeteende inom Natura 2000området genomföras under maj-augusti.
Pålning
Anläggningen av fundament för vindkraftverken kan avge undervattensljud som kan
sprida sig relativt långt från anläggningsplatsen och potentiellt påverka tumlare i Natura
2000-området. NIRAS har genomfört modelleringar av undervattensljud från anläggning
av fackverksfundament (pinpiles 4,5 meter) som i detta fall utgör worst case för tumlare
med avseende på ljudspridning (NIRAS 2022b). Undervattensljudet från pålningen av
fackverksfundament kan, enligt modelleringen, leda till undvikandebeteende upp till
9 350 meter från pålningen, se Tabell 9 och NIRAS (2022b).
Precis som för de geofysiska undersökningarna kan pålning av fackverksfundament
potentiellt orsaka undvikandebeteende hos tumlare i Natura 2000-området. Ingen PTS
eller TTS förväntas riskera att uppkomma varken i vindparksområdet eller inom Natura
2000-området då avstånden är så korta att inga tumlare förväntas befinna sig inom de
avstånden då pålningsarbeten pågår. Fundamenten kommer dessutom placeras på ett
avstånd till Natura 2000-området som överstiger 100 meter. Påverkansavståndet för TTS
är 60–90 meter och för PTS mindre än 25 meter för positionerna närmast Natura 2000området, Tabell 9, avsnitt 8.1.4.
För anläggningsplatserna som ligger närmast Natura 2000-området förväntas det
område med ljudnivåer som kan orsaka undvikandebeteende som mest kunna överlappa
med Natura 2000-området med 62 km2, se Tabell 21, då fundamenten som närmast
placeras 750 meter från gränsen (NIRAS 2022b). Den överlappande ytan motsvarar ca
0,59 % av Natura 2000-området, se Tabell 21 och Figur 22. I SAMBAH projektet (från
2011–2013) tog man fram uppskattningar av tätheter av tumlare i Östersjön. Tätheterna
i närheten och inom området för vindpark Aurora uppskattades till väldigt låga 0–0,0002
individer/km2 året runt, Figur 5 (SAMBAH 2016). Konservativt räknat, baserat på det
fyrdubbla uppskattade tätheterna för området kring Aurora (0,0008 individer/km2),
skulle betydligt mindre än en individ (0,05 tumlare) riskera att påverkas i Natura 2000området vid pålning av fundament i de södra delarna av vindpark Aurora för worst case.
För anläggning av de flesta fundament sker dock ingen påverkan inom Natura 2000området.
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Tabell 21. Överlapp mellan området påverkat av undervattensljud som överstiger tröskelvärdet
för undvikandebeteende för tumlare och Natura 2000-området samt antalet tumlare som
potentiellt kan påverkas baserat på worst case scenariot med pålning av pinpiles (4,5 meter i
diameter) för fackverksfundament vid platser närmast Natura 2000-området.

Natura 2000område

Storleken på
Natura
2000området

Överlapp av
påverkansområde
undvikandebeteende
med Natura 2000området (km2)

Överlapp av
påverkansområde
undvikandebeteende med
Natura 2000området (%)

Hoburgs bank
och
Midsjöbankarna

10 513 km2

62 km2

0,59 %

Antalet
potentiellt
påverkade
tumlare i
Natura 2000området
<<1
(0,05 tumlare)

Natura 2000-området är speciellt viktigt för tumlare och har pekats ut som ett
nyckelområde under sommaren då de föder sina kalvar och parar sig (maj-augusti)
(SAMBAH 2016). Eftersom Östersjöpopulationen är så liten och kritiskt hotad kan en
negativ effekt även på ett fåtal individer potentiellt få påverkan på populationsnivå.
Risken att ens en enstaka individs beteende påverkas under pålningen av ett fundament
är dock väldigt liten, se Tabell 21.
Undersökningarna i den planerade vindparken och i Natura 2000-området närmast
vindparken visade på sporadiska förekomster av tumlare med låga sannolikheter för
detektion, avsnitt 5. Då avståndet till de centrala delarna av Natura 2000-området, med
högre detektionsfrekvens och högre tätheter av tumlare, se Figur 4, Figur 5 och Figur
5Figur 13, uppskattas vara längre än avståndet inom vilket undvikandebeteende kan
förväntas bedöms bevarandemålen avseende undervattensljud i högtäthetsområden inte
påverkas av anläggningsarbetena. För att ändå minimera ljud som orsakar
undvikandebeteende och för att undvika påverkan på tumlare under deras känsligaste
period, kommer inga pålningsarbeten som orsakar undvikandebeteende i Natura 2000området genomföras under 1 maj–31 augusti.
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Figur 22. Exempel på maximalt överlapp med Natura 2000-området för undervattensljud som
kan medföra undvikandebeteende vid pålning av fackverksfundament. TTS i Natura 2000området kommer inte förekomma. ©SDFE (NIRAS 2022b).

Genom att tillse att undervattensljudnivåerna inte överstiger tröskelvärdet för
undvikandebeteende inom Natura 2000-området under sommaren kan negativ påverkan
på tumlare undvikas både inom och utanför Natura 2000-området.
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Fartygstrafik
Under anläggning av vindparken kommer fartygstrafiken i vindparksområdet bli mer
intensiv, se avsnitt 8.1.5. Dessa transporter förväntas inte påverka tumlare i Natura 2000området. För att undvika påverkan i Natura 2000-området kan trafiken till
anläggningsområdet planeras så att rutter genom Natura 2000-området under sommaren
minimeras.
Kumulativa effekter
Kumulativa effekter för vindpark Aurora bedöms främst kunna uppkomma under
anläggningsfasen tillsammans med anläggningen av andra vindparker eller verksamheter
som har liknande påverkan, se avsnitt 11. Det samma gäller för kumulativa effekter på
tumlare i Natura 2000-området.
Samlad bedömning anläggningsfas
Med föreslagna skyddsåtgärder så som tidsrestriktioner, ljuddämpande åtgärder och
mjuk uppstart bedöms anläggningen av vindpark Aurora innebära liten konsekvens för
tumlare, se avsnitt 12.1. Känsligheten för beteendepåverkan av tumlare i Natura 2000området under sommaren maj-augusti bedöms hög. Som skyddsåtgärd föreslås en
tidsrestriktion av impulsiva ljud som kan orsaka undvikandebeteende inom Natura 2000området under den känsligaste perioden under sommaren. Under oktober-april bedöms
känsligheten för beteendepåverkan som måttlig. Då väldigt få tumlare förväntas påverkas
i Natura 2000-området under anläggningsfasen, se Tabell 21 bedöms påverkans storlek
och effekt som liten negativ. Därmed bedöms konsekvensen under anläggningsfasen som
liten för tumlare i eller utanför Natura 2000-området. Anläggningen av vindpark Aurora
bedöms inte heller påverka tumlarnas möjligheter att uppnå en gynnsam
bevarandestatus eller bevarandemålen för Natura 2000-området.

13.2 Påverkan på Natura 2000-området under driftsfas
Påverkansfaktorerna magnetfält och habitatförändringar under driftsfasen anses inte ha
någon signifikant påverkan på tumlare då effekterna är av mycket lokal karaktär eller kan
ha en positiv effekt så som bildandet av artificiella rev vilket potentiellt skulle kunna leda
till en ökning av tillgången på byten kring fundamenten, se avsnitt 9. Detta gör att
påverkan på tumlare i Natura 2000-området under driftsfasen blir mycket begränsad.
Turbiner i drift kan generera lågfrekventa ljud som kan fortplanta sig ner i vattnet via
fundamenten. Då vindparken ligger i närheten av flera farleder bedöms ljudet endast att
överstiga befintliga bakgrundsnivåer i närheten av de enskilda vindkraftsverken, se
avsnitt 9.1 och NIRAS (2022b). Undervattensljud kan även förekomma vid service och
underhåll, främst från båtar som transporterar personal och utrustning till vindparken,
se avsnitt 9.1. Då vindparken är fjärrövervakad och obemannad under normal drift
kommer fartygstrafiken vara betydligt lägre än under anläggningsfasen. Fartygstrafik till
och från vindparken kommer minimeras genom Natura 2000-området under sommaren.
Påverkan av undervattensljud på tumlare i Natura 2000-området bedöms som mycket
liten under driftsfasen.
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Introduktion av hårdbottensubstrat (fundament och erosionsskydd) kan ge upphov till
artificiella rev, som i sin tur kan attrahera bytesdjur, får anses positivt för tumlare dock
är effekten troligen begränsad i Östersjön, se avsnitt 9.2.
Den potentiella påverkan på tumlare under driftsfasen kommer att vara lokal och mycket
begränsad med liten konsekvens för tumlare, se avsnitt 9 och 12.2. Därmed kommer även
tumlare i Natura 2000-området påverkas i mycket liten omfattning och konsekvensen
bedöms som liten både i vindparken och i Natura 2000-området. Driften av vindparken
bedöms inte påverka tumlarnas möjligheter att uppnå en gynnsambevarande status eller
påverka bevarandemålen för Natura 2000-området.

13.3 Påverkan på Natura 2000-området under
avvecklingsfas
Under avvecklingsfasen förväntas tumlare påverkas på liknande sätt som under
anläggningsfasen om än i mindre utsträckning, se avsnitt 10 och 12.3. Påverkan
inkluderar undervattensljud vid nedmonteringen av vindkraftverk, ökad fartygstrafik,
förändrade habitat samt tillfälligt ökad sedimentation och grumling.
Undervattensljuden som nedmonteringen av vindkraftverken kommer ge upphov till
kommer vara tillfälliga och mindre omfattande än vid anläggningen av vindparken
eftersom kraftiga impulsiva undervattensljud (som de vid pålningsarbeten) inte
förväntas förekomma. Behovet av ljuddämpande åtgärder och villkor samt
kontrollprogram för avvecklingsarbetet bör beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten i
god tid innan avvecklingen av vindparken.
Vid avvecklingsarbetet förväntas fartygstrafiken öka i vindparksområdet och motsvara
eller vara lägre än trafiken under anläggningsfasen. Tumlare kan tillfälligt komma att
undvika närområdet där avvecklingen äger rum men då inga fundament kommer att ligga
inom Natura 2000-området eller i dess absoluta närhet bedöms påverkan under
avvecklingen som obetydlig. Tumlare förekommer idag i mycket låga tätheter vid
vindparksområdet vilket gör att risken för påverkan under avvecklingsfasen bedöms som
mycket liten och konsekvenserna bedöms som försumbara.

13.4 Samlad bedömning av påverkan i Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna
Anläggning, drift och avveckling av vindpark Aurora bedöms ha liten konsekvens för
tumlare både i och utanför Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna då
de föreslagna skyddsåtgärderna vidtas. Verksamheten kommer inte att påverka Natura
2000-områdets ekologiska funktioner på ett sådant sätt att tumlarnas förutsättningar att
nå en gynnsam bevarandestatus varken i eller utanför Natura 2000-området påverkas.
Verksamheten kan i ett worst case tillfälligt ge upphov till undvikandebeteende inom små
delar av Natura 2000-området under anläggningsfasen. Ljudnivåerna når dock inte de
områden i de centrala delarna av Natura 2000-området som har högre tätheter av
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tumlare. Ljuddämpande åtgärder vid anläggningsarbeten gör att ljudutbredningen av
impulsiva ljud som kan påverka tumlare minimeras. Undervattensljuden som alstras
kommer inte innebära att tumlare kommer uppleva hörselnedsättning eller annan fysisk
påverkan varken i Natura 2000-området eller utanför. Ljudnivåerna medför att tumlare
upplever en tillfällig habitatförlust då de undviker området i närheten av
anläggningsarbetet. Vindpark Aurora ligger inom ett område som är av liten vikt för
tumlare då det är ont om fisk i området (Öhman et al. 2022) och detektionerna av tumlare
är få, avsnitt 5.1.2, varför en tillfällig habitatförlust har liten konsekvens. Som en
skyddsåtgärd för att ändå inte påverka tumlare under den känsligaste perioden under
sommaren, då de föder sina kalvar och har små kalvar som diar, kommer
anläggningsarbetet anpassas så att inga arbeten som ger upphov till ljudnivåer som
orsakar undvikandebeteende i Natura 2000-området kommer genomföras under
perioden 1 maj – 31 augusti. I och med att påverkan under sommaren undviks bedöms
inte verksamheten påverka tumlarpopulationens möjligheter att tillväxa och nå en
gynnsam bevarandestatus.
Anläggning, drift och avveckling av vindpark Aurora bedöms inte påverka tumlarnas
bytesarter i Natura 2000-området. Möjligen kan reveffekter som kan uppstå kring
fundamenten öka förutsättningarna för tumlare att födosöka inom vindpark Aurora.
I vindpark Aurora är yrkesfisket begränsat. Om yrkesfisket, inklusive bottentrålning,
minskar inom området till följd av anläggningen av vindparken innebär verksamheten ett
tillkommande skydd för fisk som finns i området och lägre risk för tumlare att fastna i
fiskeredskap som bifångst.
Anläggning, drift och avveckling av vindpark Aurora bedöms ha obetydlig påverkan på
habitaten och naturtyperna i Natura 2000-området. Naturtyperna rev och sandbankar
förekommer på ett sådant avstånd från vindparken att de inte kommer att påverkas av
förhöjda halter av suspenderat sediment, sedimentation eller förhöjda ljudnivåer.
Vindparken kommer inte medföra att vattenkvalitet eller siktförhållanden påverkas
annat än mycket tillfälligt, miljökvalitetsnormerna bedöms därmed inte påverkas.
Fartygstrafiken till och från vindpark Aurora bedöms inte påverka tumlare inom de
områden där detektionsfrekvensen är som högst. Fartygstrafiken till och från Aurora kan
dessutom anpassas så att Natura 2000-området trafikeras så lite som möjligt.
Anläggning, drift och avveckling av vindpark Aurora bedöms ha begränsad påverkan på
tumlare med små konsekvenser varför varken tumlarnas populationsutveckling,
livsmiljöer eller utbredningsområde i Östersjön bedöms påverkas på kort eller lång sikt.
Vindpark Aurora bedöms inte påverka tumlarnas förutsättningar att nå en gynnsam
bevarandestatus på vare sig lokal eller biogeografisk nivå eller påverka möjligheterna att
nå bevarandemålen i bevarandeplanen för Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna.
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14 SKYDDSÅTGÄRDER
14.1 Möjliga skyddsåtgärder och uppföljning
14.1.1

Undvikande av känsliga perioder

I vägledningsdokumentet om utbyggnad av vindkraft och EU:s naturvårdslagstiftning står
det att man med planering kan undvika eller skjuta upp anläggningsverksamheten (vid
pålning och detonation av oexploderad ammunition) under känsliga perioder i arternas
biologiska cykler (t.ex. under fortplantnings- eller födosökssäsonger). Planering anses
vara en mycket effektiv åtgärd eftersom den kan förhindra störningar av arter från buller
och andra effekter under dessa perioder (Europeiska kommissionen 2020). Det står dock
också att detta kan vara svårt att fullt implementera då vissa arter, så som tumlare i
Nordatlanten, är känsliga under långa perioder. De parar sig i juli-augusti och föder sina
kalvar i maj – juni, året därpå. Kalven är sedan beroende av mamman för att dia under 8–
10 månader. Under digivningsperioden antas det att om mamman och kalven separeras
under en längre tid kan detta i allra värsta fall leda till att kalven dör. Det finns därför inga
säkra perioder för tumlare (Europeiska kommissionen 2020). Dock finns det inte en solid
vetenskaplig grund till stöd för detta uttalande. Under perioden när kalvarna diar går de
gradvis över till en mer fast diet (Smith & Read 1992) vilket sannolikt kommer minska
känsligheten hos något äldre kalvar.
Även om säkra perioder saknas för tumlare bedöms påverkan minska om störning av
viktiga reproduktionsområden undviks under perioder för kalvning och parning. För
Aurora är detta särskilt viktigt då vindparken angränsar till ett utpekat viktigt område för
Östersjötumlare under kalvning och parning.

14.1.2

Ljuddämpande åtgärder

För att mildra påverkan på tumlare från anläggningsarbeten, så som pålning, kan
ljuddämpande åtgärder vidtas som effektivt minskar påverkansavstånden. Vid
anläggning av vindparker till havs har man utvecklat olika tekniker för att minska
undervattensljudet vid pålning av fundament, för att på så sätt minska påverkan på det
marina livet, och utveckling av nya ljuddämpande åtgärder pågår. I modelleringen av
undervattensljud, som har genomförts för att utvärdera påverkan på tumlare i denna
rapport, har ljuddämpande åtgärder motsvarande dubbla bubbelgardiner varit en
förutsättning för modelleringen. Dessa skyddsåtgärder är enligt modelleringen
tillräckliga för att undvika PTS och TTS hos tumlare. Anläggning utan ljuddämpande
åtgärder har sett som en förutsättning för få tillstånd och för att inte betydande påverka
tumlare och annat marint liv. Dubbla bubbelgardiner har ofta använts vid anläggningen
av vindparker till havs men det finns även andra ljuddämpande system på marknaden
(NIRAS 2022b).
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14.1.3

Anpassad pålning/undersökning

Som en uppenbar anpassning kan man minska energin i pålningsslagen. Ju mindre energi
som den hydrauliska hammaren använder desto mindre undervattensljud avges. En viss
mängd energi krävs dock för pålning, speciellt då det förekommer hårdare
bottensubstrat, och tiden för pålningen och därmed tiden för påverkan blir förlängd om
man använder lägre energi i pålningsslagen (Nehls och Betke 2011). Även andra tekniker
som förlängd kontakttid vid hammarslagen kan minska undervattensljuden då energin
överförs under en längre tid (Verfuß 2014)
Vid mjuk uppstart utförs pålningsslagen till en början med låg energi och energin i slagen
ökar sedan gradvis till full styrka. Användandet av mjuk uppstart är därför en bra teknik
för att till en början begränsa undervattensljudet och ge tumlare möjlighet att avlägsna
sig från närområdet av installationsplatsen innan ljudnivåerna riskerar att inducera
hörselnedsättning. Mjuk uppstart har använts i modelleringarna av undervattensljud
under pålning som har använts för att utvärdera påverkan på tumlare i denna rapport.
Mjuk uppstart kan även användas under geofysiska undersökningar av havsbotten innan
anläggning för att ge tumlarna även här möjlighet att avlägsna sig från närområdet av
utrustningen innan ljudnivåerna når maximal driftsnivå. Om inte all utrustning har
möjligheten att gradvis öka energierna kan utrustning kombineras så att samma effekt
uppstår. Tillsammans med de bullerdämpande åtgärderna är mjuk uppstart en viktig
komponent i att minska påverkan på tumlare.

14.1.4

Observatörer

För att minska påverkan kan även observatörer användas för att spana och/eller lyssna
efter marina däggdjur innan arbeten som ger upphov till höga nivåer av undervattensljud
startar (t.ex. geofysiska undersökningar, pålning eller sprängningar). Zonen för
övervakningen kan avgränsas till ett fast avstånd från ljudkällan (t.ex. 500 m). Genom att
så långt som det är möjligt fastställa frånvaron av tumlare eller andra marina däggdjur
finns i närområdet kan man minska exponeringen för höga undervattensljud och skydda
djur från direkt fysisk skada. Det är dock inte sannolikt att detta är effektivt när det gäller
att begränsa beteendepåverkan på längre avstånd eftersom störningar i mer avlägsna
områden fortfarande kan inträffa (Europeiska kommissionen 2020).
Det är viktigt att notera att effektiviteten kan begränsas av i) ogynnsamma
väderförhållanden och mörker som begränsar visuella observationer, ii) begränsad
spridning av de ljud som ska registreras av hydrofoner (tumlarens ekolokaliseringar kan
vara svåra att höra på avstånd som överstiger 200 meter), iii) avsaknaden av ljudyttringar
som kan registreras för sälar som är relevanta för de flesta bedömningar av vindkraftverk
till havs (Europeiska kommissionen 2020).

14.1.5

Bortmotningsmetoder

Pingers och sälskrämmor har tidigare använts regelbundet för att mota bort marina
däggdjur innan pålningsarbeten. Pingers är utformade för att specifikt skrämma bort
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tumlare från fiskenät för att förhindra att tumlare bifångas i näten. Pingers skrämmer ut
tumlare till 100–300-meter beroende på fabrikat (Kindt-Larsen et al. 2020). Sälskrämmor
avger mer kraftfulla ljudsignaler och avskräcker sälar ut till några hundra meter
(Mikkelsen et al. 2017). Sälskrämmorna är väldigt effektiva på att avskräcka tumlare ut
till åtminstone 1 300 meter (Mikkelsen et al. 2017) och kan orsaka beteendepåverkan så
långt ut som 10–12 kilometer (Dähne et al. 2017). Sälskrämmorna kan därmed, i sig själva,
orsaka signifikanta störningar av tumlare. Dähne et al. (2017) beskriver hur sälskrämmor
användes för att förhindra hörselnedsättning hos tumlare vid pålningsarbeten. Men då de
såg kraftiga reaktioner på sälskrämmorna uttrycker de en oro att påverkansavstånden för
sälskrämmorna kan överstiga avstånden för beteendepåverkan från pålningen i sig vid
användning av ljuddämpande åtgärder med bubbelgardiner. Sälskrämmor bör därför
användas med försiktighet endast för att förhindra PTS då de riskerar att få en stor
påverkan på tumlare. Användandet av akustiska bortmotningsmetoder bör istället
anpassas efter tumlare för att tillse att de förhindrar allvarliga skador så som
hörselnedsättning PTS men inte påverkar beteendet på ett större avstånd än nödvändigt.
En sådan utrustning kan använda sig av lägre källstyrka och/eller högre frekvenser med
kortare ljudspridning så att bortmotning inom en lämplig säkerhetszon kan säkerställas
medan störningar på längre avstånd minimeras.

14.1.6

Uppföljning under pålningsarbeten

Dokumentation av undervattensljud
För att säkerställa och dokumentera effektiviteten av de ljuddämpande skyddsåtgärderna
och att de påtagna ljudvillkoren följs bör undervattensljudnivåerna följas upp under
pålningsarbetet. Detta kan förslagsvis ske med passiv akustisk övervakning med
stationära hydrofoner i närheten av anläggningsplatserna och följa upplägget i de danska
riktlinjerna för undervattensljud vid pålningsarbeten (Energistyrelsen 2016). Tidigare
tyska riktlinjer (BMUB 2014), med ett avstånd för uppföljning, har visat sig inte vara
tillräckliga då de inte följer upp hur undervattensljudet sprider sig bortom
kontrollpunkten på 750 meters avstånd från pålningsplatsen. För att säkerställa att
gränsvärdet för undvikandebeteende inte överskrids behövs flera kontrollpunkter på
olika avstånd från pålningsplatsen, där det längsta avståndet kan motsvara det
modellerade avståndet för var undvikandebeteende kan förekomma. I Aurora föreslås att
undervattensljudet från pålning följs upp på tre olika avstånd radiellt från
pålningsplatsen för alla pålningar.
Undersökningar av förekomst av tumlare
Undersökningar av hur anläggningsarbetena påverkar förekomsten av tumlare kan
genomföras på flera sätt. Under pålningsarbeten kan påverkan från anläggning av ett
fundament till exempel undersökas genom att placera ut tumlardetektorer (t.ex. F-PODs)
och hydrofoner (för att registrera undervattensljudet från pålningen) i vindparken på
olika avstånd från pålningsplatsen. Resultaten kan sedan analyseras för att uppskatta
påverkanszoner och dokumentera undvikandebeteende hos tumlare vid pålning på en
rumslig skala så som man har gjort vid pålning i Tyska bukten (Rose et al. 2019).
För att undersöka om anläggningen av vindparken eller om vindparken under drift
påverkar närvaron och utbredningen av tumlare på en större skala kan undersökningar
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som sträcker sig längre i tiden vara användbara. Tumlardetektorer kan då placeras ut
inom vindparken före (så som man har gjort i fältundersökningarna i Aurora), under och
efter anläggning av vindparken. Tumlardetektorer behöver då också placeras ut i ett
kontrollområde utanför vindparken för att få värden att jämföra med (Scheidat et al.
2011).

14.2 Rekommenderade skyddsåtgärder anläggningsfas
14.2.1
•

Sprängningsarbeten ska så långt som möjligt undvikas under perioden 1 maj–31
augusti för att undvika påverkan på tumlare under deras känsligaste period.

•

Försiktighetsåtgärder så som ljuddämpande åtgärder kommer att användas vid
eventuella sprängningsarbeten för att minska påverkan på marina däggdjur.

14.2.2

Seismiska undersökningar

•

Seismiska undersökningar kommer inte att genomföras i närheten av Natura
2000-området under 1 maj–31 augusti för att tillse att inget undvikandebeteende
förekommer i Natura 2000-området under tumlarnas känsligaste period.

•

Passiv akustisk övervakning bör tillämpas liksom observatörer som spanar efter
marina däggdjur från undersökningsfartyget för att så långt som möjligt
säkerställa att inga tumlare befinner sig inom 500 meter från
undersökningsfartyget när de seismiska undersökningarna påbörjas.

•

De seismiska undersökningarna bör starta med en 30-minuter mjuk
uppstart/ramp up till full styrka för att säkerställa att tumlare hinner avlägsna sig
och inte befinner sig inom riskzonen för TTS och PTS.

•

Om de seismiska undersökningarna avbryts eller det blir en paus på mer än 15
minuter bör starten återigen inkludera mjuk uppstart.

14.2.3
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Pålning

•

För att tillse att tumlare inte störs under sin känsligaste period under sommaren
ska inga pålningsarbeten som kan medföra undvikandebeteende i Natura 2000området utföras under 1 maj–31 augusti.

•

Akustiska bortmotningsmetoder anpassade för tumlare kan tillse att inga tumlare
befinner sig i närheten av pålningsplatsen eller att tumlarna motas bort onödigt
långt.

•

Ljuddämpande åtgärder ska användas vid pålningsarbeten motsvarande minst
dubbla bubbelgardiner vid pålning av pinpiles med en diameter på 4,5 meter.

•

Pålningsarbeten ska inledas med mjuk uppstart varefter styrkan i hammarslagen
successivt trappas upp till full styrka för att tillse att tumlare hinner avlägsna sig
från anläggningsplatsen så att tumlare skyddas från hörselnedsättningar.

•

Fartygstrafik till och från vindparken ska planeras så att trafik genom Natura
2000-området under sommaren minimeras.

•

Uppföljning av ljud under kontrollprogram vid pålningen bör ske på flera avstånd
från pålningsplatsen, förslagsvis tre, för att tillse att ljudspridningen inte
överstiger de modellerade påverkansavstånden.

14.2.4
•

Marint skräp

Innan anläggning av vindparken kommer platser för anläggning av kablar och
fundament att rensas på marint skräp.

14.3 Rekommenderade skyddsåtgärder drift
14.3.1
•

Fartygstrafik till och från vindparken ska planeras så att trafik genom Natura
2000-området under sommaren minimeras.

14.3.2
•

Fartygstrafik

Marint skräp

Vid service och underhåll kommer synligt marint skräp avlägsnas och tas omhand.

14.4 Rekommenderade skyddsåtgärder avveckling
Behovet av ljuddämpande åtgärder och villkor samt kontrollprogram för
avvecklingsarbetet bör beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten i god tid innan
avvecklingen av vindparken.
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SAMMANFATTNING
I Gotlandsbassängen, cirka 30 km öster om Öland och cirka 20 km sydväst om Gotland,
planerar OX2 AB att anlägga vindpark Aurora. Det planerade parkområdet är ca 1045 km2
stort och kommer rymma upp till 370 vindkraftverk. Vindpark Aurora angränsar till
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna i söder. Området är utpekat för
Natura 2000-naturtyperna sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170) samt arterna
alfågel (Clangula hyemalis), tobisgrissla (Cepphus grylle) och tumlare (Phocoena
phocoena).
Denna rapport har tagits fram i syfte att bedöma hur vindparksetableringen kan komma
att påverka det angränsande Natura 2000-områdets utpekade naturtyper och typiska
arter. Rapporten utgör underlag till miljökonsekvensbeskrivningen för OX2:s
ansökningar för tillstånd för vindpark Aurora enligt Natura 2000-regelverket. Områdets
utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet (alfågel, tobisgrissla,
och tumlare) samt naturtypernas typiska fågelarter inkluderas inte i denna rapport utan
behandlas i separata fågel- och marina däggdjursbilagor.
De utpekade naturtyperna sublittorala sandbankar och rev förekommer i huvudsak vid
Natura 2000-områdets utsjöbankar; Hoburgs bank i norr och Norra Midsjöbanken i
väster. Området mellan bankarna utgörs främst av djupa mjuk- och sandbottnar. De
sublittorala sandbankarna återfinns på samtliga utsjöbankar, med störst utbredning på
Hoburgs bank, där cirka 61% av området är klassificerat som sublittorala sandbankar.
Substratet utgörs i huvudsak av sandiga sediment, tillsammans med en variation av andra
kornstorlekar. Faunan domineras av organismer som lever nedgrävda i sedimenten.
Natura 2000-naturtypen rev återfinns på alla utsjöbankar, där den största utbredningen
finns på Norra Midsjöbanken. Naturtypen rev innefattar även undertypen biogena rev
(1171), uppbyggda av blåmusslor (Mytilus edulis) med en täckningsgrad som överstiger
10 %. Det största biogena revet finns på Hoburgs bank.
Påverkan på Natura 2000-områdets utpekade naturtyper har analyserats för vindparkens
anläggningsfas, driftsfas och avvecklingsfas. Modelleringar av sedimentspridning i
samband med anläggning av vindpark Aurora har dels gjorts utifrån punktsimuleringar
av två separata fundament placerade på gränsen till parkområdet, närmast Natura 2000området, dels för ett representativt delområde inom Aurora samt för anslutningskabeln
söder om Öland. Påverkan på naturtyper och typiska arter har sedan beskrivits efter worst
case, dvs de scenarier som orsakar högst halter av suspenderat sediment respektive störst
mängd sedimentpålagringar in till Natura 2000-området. Worst case-scenariot för
sedimentspridning är installation av monopile-fundament med en diameter på 14 meter,
som borras ned och där sedimentet släpps ut 2 meter ovan havsbotten, vid stark skiktning
mellan vattenmassorna. Både intern- och anslutningskablarna kommer att spolas ned i
sedimentet som worst case-scenario.
Modelleringen visar att endast mindre ytor precis vid södra gränsen mellan parkområdet
och Hoburgs bank och Midsjöbankarna berörs av förhöjda halter av suspenderat
sediment upp till 1000 mg/l, med begränsad varaktighet. En maximal sedimentation om
20 mm berör endast en mycket liten del av Natura 2000-området Hoburgs bank och
4

Midsjöbankarna, där området angränsar till Aurora (cirka 0,015 km2, vilket motsvarar
cirka 0,0001 % av områdets totala yta). Bottenmiljön vid gränsen mellan Natura 2000området och parkområdet som nås av sedimentspridningen utgörs av djupa sandbottnar.
Förhöjda halter av suspenderat sediment eller sedimentpålagringar uppkommer inte vid
områdets utpekade naturtyper och därför anses påverkan av sedimentspridning vara av
försumbar betydelse. Sedimentspridning kan även medföra en spridning av miljögifter
och näringsämnen, men då spridning av sediment knappt når Natura 2000-området anses
påverkan av miljögifter och näringsämnen vara av försumbar betydelse.
Enligt ljudspridningsmodelleringar gjorda för området kan ljudnivåer, då
vindkraftsfundament av typen monopile pålas ner i botten, potentiellt påverka fiskars
hörsel temporärt inom några kilometer från verksamheten. För att minska ljudpåverkan
kommer skyddsåtgärder tillämpas, vilka ingår i worst case-scenariot. Dessa är dubbla
bubbelgardiner (DBBC) och ljuddämpande Hydrosound damper (HSD) som reducerar
ljudets spridning, samt mjuk uppstart, då pålningen inleds försiktigt för att ge fisk
möjligheten att röra sig ifrån området innan ljudnivåerna blir starkare. För de typiska
fiskarterna för naturtypen sublittorala sandbankar och rev bedöms att inga ljudnivåer
som kan orsaka temporär hörselnedsättning (TTS), permanent hörselnedsättning (PTS)
eller andra fysiologiska skador nå Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken (Tabell 7).
Påverkan av undervattensljud från pålning anses därmed vara av försumbar betydelse.
Lokalt kring fundamenten kan hydrografiska förhållanden i form av strömmar komma att
förändras under vindparkens driftsfas. Dessa lokala förändringar berör inte de utpekade
naturtyperna eller deras typiska arter inom Natura 2000-området. Under vindparkens
driftsfas kan även positiva effekter uppkomma i form av reveffekter, i och med att
bottenfasta och flytande fundament tillför en ny, hård struktur i ett område som annars
domineras av djupa mjuk- och sandbottnar. Typiska fiskarter för naturtypen rev (1170)
har observerats öka bland vindparkers fundament till följd av reveffekten. Givet det låga
antalet arter och individer av fiskarter inom vindpark Aurora kommer denna effekt
sannolikt endast gälla ett begränsat antal arter.
Då flertalet fiskarter har förmåga att känna av elektromagnetiska fält har även påverkan
av elektromagnetiska fält från kablar bedömts för naturtypernas typiska arter under
vindparkens driftsfas. Då tidigare studier inte har kunnat påvisa någon betydande
störning av elektromagnetiska fält som skulle kunna påverka de typiska arterna och att
kablarna inte kommer ligga inom Natura 2000-området anses påverkan vara av
försumbar betydelse.
Avvecklingen av en vindpark innebär en viss ljud- och sedimentspridning i samband med
nedmontering av vindkraftverk och upptagning av kablar. Sediment- och
ljudutbredningen är dock av en betydligt mindre omfattning jämfört med
anläggningsfasen. Vidare kan nedmontering av vindkraftverken leda till att arter som
gynnats av bildandet av artificiella rev förlorar sin livsmiljö. Detta kan emellertid
förhindras om delar av fundamentens fysiska struktur lämnas kvar.
Sammantaget anses inte verksamheten orsaka någon negativ påverkan på Natura 2000områdets utpekade naturtyper eller typiska arter av bottenflora, bottenfauna och fisk.
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1 INLEDNING
I Gotlandsbassängen i södra Östersjön, cirka 30 km öster om Öland och cirka 20 km
sydväst om Gotland, inom Sveriges ekonomiska zon planerar OX2 AB att bygga en
vindpark som benämns Aurora (figur 1). Vindparken angränsar till Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) som har utsetts till Natura 2000områden utifrån art- och habitatdirektivet (SCI) och fågeldirektivet (SPA).
Utsjöbankarna utgör viktiga födo- och uppväxtområden för fisk samt övervintringsområden för sjöfågel. Området är även ett betydelsefullt område för Östersjöpopulationen
av tumlare. Utsjöbankar är ovanliga i Östersjön men är områden med goda
förutsättningar för en rik flora och fauna.

Figur 1. Lokalisering av vindparkområdet Aurora och angränsande Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna, med de utpekade utsjöbankarna.

På uppdrag av OX2 AB har AquaBiota Consulting tagit fram underlag till
miljökonsekvensbeskrivningar med syfte att utreda hur vindparksetableringen kan
komma att påverka miljön i området. Denna rapport har tagits fram i syfte att beskriva
Natura 2000-områdets utpekade naturtyper och deras typiska arter (exkl. fågelarter)
samt hur dessa kan komma att påverkas av vindparksetableringen.

1.1 Avgränsningar
I denna bilaga beskrivs Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarnas
samtliga naturmiljöer, deras förekommande typiska arter gällande bottenflora och
bottenfauna samt fisk. Påverkan av verksamheten analyseras dock endast på områdets
utpekade naturtyper enligt art- och habitatdirektivet, i enlighet med Natura 2000-
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prövningen. Områdets utpekade arter (alfågel, tobisgrissla och tumlare) samt
naturtypernas typiska fågelarter inkluderas inte i denna bilaga utan behandlas i stället i
en separat fågel- respektive tumlarbilaga i ansökan om Natura 2000-tillstånd. Med
bottenfauna i denna bilaga menas bottenlevande ryggradslösa djur.
Södra Midsjöbanken och Ölands södra grund ingår inte i Natura 2000-området enligt
bevarandeplanen, men är viktiga för områdets bevarandevärden (Länsstyrelsen 2021).
Då dessa utsjöbankar ligger på ett så pass stort avstånd från vindparken (figur 4) kommer
ingen betydande påverkan uppkomma på dessa till följd av vindparksetableringen, vilket
då inte heller kan komma att påverka Natura 2000-området.
Övriga arter och naturmiljöer ingår som en del av prövningen av verksamheten enligt
lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och kontinentalsockellagen (KSL).
Analyser av potentiell påverkan på områdets naturtyper och typiska arter kommer göras
utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Konsekvensbedömningar med avseende på
bevarandemål och bevarandestatus kommer därmed göras i ansökans miljökonsekvensbeskrivning.

2 PROJEKTBESKRIVNING
Vindparken Aurora ligger inom Sveriges ekonomiska zon i Östersjön. Området är
1045 km2 stort och ligger ca 20 km sydväst om Gotland och ca 30 km öster om Öland.
Vindparken angränsar till Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna i
söder och har ett avstånd om ca 6,5 km till Natura 2000-området i öster. Närmsta
utsjöbank är Norra Midsjöbanken, som ligger på ett avstånd om ca 10 km söder om
Aurora.
Djupet i området varierar mellan 43 och 88 meter. Bottensubstratet inom vindparken
domineras av lera och gyttja tillsammans med en blandning av sand, grov sand, småsten
och grus. I mindre områden i vindparkens centrala, norra och nordöstra delar utgörs
bottensubstraten av sten och stenblock.
Vindparken kommer fullt utbyggd bestå av maximalt 370 vindkraftverk med en
sammanlagd installerad effekt på ca 5500 MW. Den maximala höjden på vindkraftverken
beräknas bli 370 meter över havsytan. Vindkraftverken beräknas ha en livslängd om cirka
40–45 år och kommer därefter avvecklas.
Vindparken består av vindkraftverken, det interna kabelnätet samt tillhörande
installationer såsom transformator-/omriktarstationer, sjökablar och plattformar. Det
interna kabelnätet kommer att förbinda vindkraftverken i radialer till havsbaserade
transformatorstationer eller omriktarstationer. Spänningsnivån i det interna kabelnätet
förväntas att vara mellan 66 kV och 170 kV. Kablarna begravs på ett djup av en meter.
Från transformator- eller omriktarstationen anläggs kablar för överföring av el till land.
Överföringen till land kommer att ske antingen med växelströmskablar eller med
likströmskablar och anslutas till transmissionsnätet för export av den producerade elen.
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Vindkraftverken kommer att monteras på fundament. De fundamentstyper som anses
vara genomförbara alternativ för vindparken är:
• monopiles
• fackverksfundament med tre till fyra ben
• flytande fundament
Runt fundamenten kommer erosionsskydd att etableras.

3 MATERIAL OCH METODER
3.1 Befintliga inventeringsdata
I syfte att beskriva Natura 2000-områdets utpekade naturtyper samt deras typiska och
karaktäristiska arter har befintliga inventeringsdata använts från tidigare undersökningar i området (tabell 1).
Tabell 1. Befintliga dataset som använts för beskrivning av Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna naturtypers typiska arter.

Bottenflora och bottenfauna
Naturvårdsverket 2006
Kågesten m.fl. 2020
SMHI Shark 2020
DHI 2016
Gogina m.fl. 2016
Näslund m.fl. 2019

3.1.1

Fisk
HELCOM 2021
ICES 2014
Naturvårdsverket 2010
Länsstyrelsen 2021

Bottenflora och bottenfauna

I ett första steg eftersöktes befintliga inventeringsdata från undersökningar av
bottenflora och bottenfauna, dels i den nationella databasen SHARK, dels hos
myndigheter så som SGU och Länsstyrelser. Dataset från visuella undersökningsmetoder
såsom släpvideoundersökningar och dykning samt från provtagningar med bottenskrapa
och huggare samlades in. De visuella metoderna och bottenskrapa ger information om
epibentos (djur och växter som lever på botten) medan bottenhugg ger information om
infauna (djur som lever nergrävda i botten). Dataset från år 2000 till och med år 2020
användes.
Utsjöbankarna inom Natura 2000-området som angränsar till parkområdet undersöktes
av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen år 2004 (Naturvårdsverket 2006).
Kompletterande och mer heltäckande undersökningar av utsjöbanken Hoburgs bank
utfördes av SGU på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten mellan 2016 och 2017
(Kågesten m.fl. 2020). Undersökningarna innefattade hydroakustiska tekniker,
sedimentprover,
dykning
samt
videoundersökningar
med
högupplösta
undervattensfoton. Med inventeringsdata framtagen av SGU (Kågesten m.fl. 2020) och
Naturvårdsverket (2006) över Hoburgs bank som grund har även karteringar av
naturvärden på utsjöbanken gjorts med hjälp av rumslig modellering (Näslund m.fl.
2019). Ytterligare infauna-data har laddats ner från den nationella databasen SHARK
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(SMHI Shark 2020) samt samlats in från tidigare undersökningar gjorda i området (DHI
2016, Gogina m.fl. 2016).
De insamlade dataseten användes för att beskriva områdenas flora, fauna och livsmiljöer
samt att identifiera eventuella förekomster av hotade eller särskilt betydelsefulla arter.

3.1.2

Fisk

Data över typiska fiskarters utbredning i Natura 2000-området kommer från databasen
ICES Database of Trawl Surveys (DATRAS), där trålningsdata samlats in i den så kallade
Baltic International Trawl Surveys (BITS) under perioden 2000–2020. Hoburgs bank och
Midsjöbankarna har inventerats regelbundet de senaste 20 åren med denna metod.
Datapunkter inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, som
inhämtades från ICES delområden 25 och 26 (ICES 2014), ger information om positioner
och fångst per timme (catch per unit effort) indelat efter art och storlek. BITS-data
bedöms ge bra information som en följd av att data har samlats in under lång tid vilket
resulterar i långa tidsserier, och ger en bra bild av hela fisksamhället och dess förändring
över tid. Vidare redovisas BITS trålningsdata i abundans (rumslig fördelning av arter och
individer), biomassa och längdklasser på fisk, vilket ger allomfattande bild av hur
fisksamhället ser ut.
Information har också hämtats från Naturvårdsverkets utsjöbanksinventering
(Naturvårdsverket 2010), där inventering av fisk utfördes på utsjöbankarna Hoburgs
bank och Norra Midsjöbanken samt bevarandeplanen för Hoburgs bank och
Midsjöbankarna (Länsstyrelsen 2021). Slutligen undersöktes fiskars individtäthet och
lekområden med HELCOM:s map & data service (HELCOM 2021).

3.2 Modellering av sedimentspridning
För att utföra en påverkansanalys av suspenderat sediment och sedimentation på Natura
2000-områdets utpekade naturtyper och dess typiska arter av bottenflora och
bottenfauna samt fisk har det genomfört en numerisk modellering av sedimentspridning
i samband med anläggningsfasen. För detaljerad metodbeskrivning och antaganden för
sedimentspridningsmodelleringen, se Liungman och Bergøe 2022.
Modelleringarna av sedimentspridning har gjorts för två olika fundamentstyper;
fackverksfundament och monopiles, medan sedimentspridning i samband med
anläggning av flytande fundament anses vara av försumbar betydelse. Simuleringar av
sedimentspridning har även gjorts för olika layouter. Dels för två enskilda fundament
inom parkområdet lokaliserade vid parkområdets gränser närmast Natura 2000området, dels för 96 installerade fundament i Auroras sydvästra delområde, som ett
representativt område för resterande delar av parkområdet. Även nedspolning av den
anslutning av kabel som går söder om Öland har tagits med i modelleringen, då det är den
kabelkorridoren som är planerad närmast Natura 2000-området (figur 2). Detta är för att
uppskatta sedimentplymens maximala spridning in till Natura 2000-området samt
erhålla om huruvida områdets utpekade naturtyper berörs av förhöjda halter av
suspenderat sediment och sedimentation.
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Figur 2. Lokalisering av det representativa delområdet inom Aurora, de enskilda fundamenten (A och B) samt
kabelkorridoren söder om Öland som använts vid sedimentspridningsmodelleringarna (Liungman och Bergøe
2022).

3.3 Modelleringar av ljud
För att bedöma påverkan av undervattensljud från pålning på fisksamhället i Natura
2000-området har det simulerats ljudspridning i samband med anläggningsfasen vid
pålning av fundament (NIRAS 2021). Modelleringarna grundar sig på installation av fyra
fundament, som vardera är modellerat från en viss position i parkområdet (figur 3)
genom två scenarier baserade på olika fundamentstrukturer. De strukturer som
modellerats är jacket fundament samt monopiles med diameter på cirka 14 meter.
Monopiles identifierades som worst case för fisk inom Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna och därmed kommer endast påverkan av monopiles beskrivas.
Modelleringen har tagit hänsyn till flertalet parametrar, såsom sedimentstruktur, typ av
slaghammare, energin applicerad av hammaren och var pålen är lokaliserad i
vattenmassan. Modelleringen har utgått från ett frekvensmedelvärde, eftersom
pålningsarbete kommer att ske på olika platser med varierande parametrar såsom djup
och bottenstruktur, och på detta vis gör det att ljudfrekvenserna naturligt skiljer sig åt.
Som en skyddsåtgärd för att begränsa ljudutbredningen kommer ljuddämpande åtgärder
användas vid pålningsarbeten. I modelleringen har man förutsatt att ljuddämpande
åtgärder motsvarande dubbla bubbelgardiner (DBBC) och Hydrosound damper (HSD)
används.
Det worst case-scenariot som används för fisk i Natura 2000-området är installationen av
monopiles med en diameter på 14 meter, och baserat på turbinens position (figur 3) där
den största överlappningen mellan utbredning av undervattensljud och Natura 2000-
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området kommer att ske. Detta gäller både när det kommer till permanent
hörselnedsättning (PTS) samt tillfällig hörselnedsättning (TTS) hos fisk.

Figur 3. Modellerade positioner för ljudutbredning från pålning (NIRAS 2021).

4 OMRÅDESBESKRIVNING
4.1 Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
(SE0330308)
Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) är beläget cirka 8 km söder om Gotland
och cirka 20 km öster om Öland och angränsar till Auroras sydvästra del. Området har en
yta på 10 511 km2 och är det största Natura 2000-området i Sverige. Natura 2000området består av själva utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken samt djupare
havsområden omkring bankarna. Precis utanför Natura 2000-området är även Södra
Midsjöbanken och Ölands södra grund belägna (figur 4). Utsjöbankarna Hoburgs bank
och Norra Midsjöbanken ligger på ungefär samma avstånd till vindparkens närmaste
gräns (figur 4, tabell 2). Södra Midsjöbanken och Ölands södra grund är inte en del av
Natura 2000-området, men är också viktiga områden för bevarandevärdena inom
området (Länsstyrelsen 2021) men ligger på betydligt längre avstånd från parkområdet
(figur 4).
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Figur 4. Utsjöbankarna inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna och utanför området.
Tabell 2. Närmaste avstånd till Natura 2000-områdets utsjöbankar.
Utsjöbank

Närmaste avstånd till Aurora

Hoburgs bank

12 km

Norra Midsjöbanken

10 km

Bottensubstratet i Natura 2000-området domineras av sand, grus och stenar, med inslag
av både hårdbottenmiljöer, främst på utsjöbankarna, och mindre områden med fin sand,
lera och gyttja (figur 5). Bottensubstratet på de olika utsjöbankarna skiljer sig åt, med
större andel hårdbottenytor på Norra Midsjöbanken jämfört med Hoburgs bank, som i
stället består av främst sandbottnar med mindre inslag av hårdbottenytor. I den
nordöstra delen av Natura 2000-området finns ett mindre område med sten, stenblock
och berggrund som sträcker sig från södra Gotland.
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Figur 5. Geologin inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

Natura 2000-områdets djup varierar mellan 9 och 78 meter, där utsjöbankarna utgör de
grundaste delarna med ett maximalt djup om cirka 36 meter. Mellan dessa grund ligger
djupet huvudsakligen omkring 40 meter, med ett par områden som sträcker sig ned till
50–60 meter och ett maximalt djup på 78 meter (figur 6) (Kågesten m.fl. 2020,
Länsstyrelsen 2021, EMODnet Bathymetry Consortium 2018). De utpekade Natura 2000naturtyperna rev (1170) och sublittorala sandbankar (1110) finns på de grunda
utsjöbankarna (Naturvårdsverket 2016, Länsstyrelsen 2021). För vardera Natura 2000naturtyp finns typiska arter dokumenterade. Dessa arter används för att visa huruvida
naturtypen uppnår en gynnsam bevarandestatus samt fungerar som indikatorer för att
uppmärksamma förändringar på naturtypernas strukturer och funktioner
(Naturvårdsverket 2005). Nedan följer en utförlig beskrivning av områdets naturmiljöer,
med fokus på dess naturtyper och förekommande typiska arter. Beskrivningarna av
naturtypernas bevarandemål, bevarandestatus och förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus utgår ifrån områdets bevarandeplan (Länsstyrelsen 2021).
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Figur 6. Djupförhållanden inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

4.1.1

Sublittorala sandbankar (1110)

Naturtypen sublittorala sandbankar (1110) utgörs av bankar som vanligtvis ligger
relativt grunt (0–30 meter), är permanent täckta av havsvatten och framträder som en
upphöjning i förhållande till omgivande botten. Inom Natura 2000-området är flera
områden djupare än 30 meter klassade som sandbankar, trots att naturtypen per
definition har ett maximalt djup på cirka 30 meter. Substratet utgörs främst av sandiga
sediment, tillsammans med en variation av andra kornstorlekar (såväl lera som
stenblock). Därmed, till följd av naturtypens varierande bottensubstrat, kan både hårdoch mjukbottenarter etablera sig. Karaktäristiskt för de bankar som ligger längre ut från
kusten är ett gott vattenutbyte och att de kan fungera som refug för arter som trängst bort
från kustområdena (Naturvårdsverket 2011a).
Sedan rapporteringen till EU 2013 har den samlade bedömningen för sandbankars
bevarandestatus i den marina Östersjöregionen försämrats. Enligt Naturvårdsverket
rapportering till EU 2019 är den samlade bedömningen för sublittorala sandbankar i den
marina Östersjöregionen dålig, med en negativ trend. Utbredningen tillsammans med
arealen av naturtypen är bedömd som gynnsam, medan kvaliteten är bedömd som
otillfredsställande med en negativ trend och framtidsutsikterna för naturtypen är
bedömda som dåliga. Det finns flertalet faktorer som föranlett till detta, däribland
bristfällig vattenkvalitet på grund av övergödning, avsaknad av stor rovfisk samt en
generell fortsatt försämring av fiskarnas hälsostatus, såväl i Västerhavet som i Östersjön
(Naturvårdsverket 2020). Till följd av denna bedömning är bevarandestatusen för
naturtypen sublittorala sandbankar inom Hoburgs bank och Midsjöbankarna bedömd
som ogynnsam (Länsstyrelsen 2021).
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För att uppnå en gynnsam bevarandestatus finns uppsatta bevarandemål enligt områdets
bevarandeplan (Länsstyrelsen 2021), vilka är följande:
• I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska arealen
sandbankar (1110) inte minska från 154 300 ha.
• I Natura 2000-områdets Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det finnas en
naturlig artsammansättning där populationerna av de dominerande typiska
arterna finns i livskraftiga bestånd.
• Naturliga geologiska strukturer ska vara intakta och opåverkade av trålning,
sprängning, mineral-/stenutvinning, kabeldragning eller andra fysiska ingrepp.
• Sedimentationen ska vara naturlig och därmed mycket begränsad.
• Vattenkvaliteten i området ska vara god och påverkan i form av resuspension,
utsläpp och läckage från övergödande näringsämnen, olja och kemikalier ska vara
försumbar.
• Det ska finnas en naturlig artsammansättning av livskraftiga bestånd av typiska
arter för naturtypen som till exempel torsk, strömming, blåmussla, östersjömussla,
piggvar, skrubbskädda, tobisgrissla och alfågel.
• I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska livsmiljöer eller
processer, till exempel vågpåverkan eller sedimentomflyttningar, som har
betydelse för bevarandevärdena vara naturliga.
Större delen av Hoburgs bank (omkring 61 %) är klassat som naturtypen sandbankar,
såväl i de grundare som i de djupare delarna och täcker en areal på 220 000 hektar
(Kågesten m.fl. 2020). På sandbankarna i de grundare områdena på Hoburgs bank
förekommer ett fåtal arter av fastsittande djur och alger och även en relativt låg abundans
av djur som lever nedgrävda i sedimentet (infauna). De djupare sandbottnarna domineras
av olika arter av infauna, med bland annat höga tätheter av östersjömusslor (Limecola
balthica) och kräftdjur, till exempel vitmärlan (Monoporeia affinis) samt flera arter av
havsborstmaskar, däribland hissfjällmaskar (Bylgides sarsi) och bakborstig rovmask
(Hediste diversicolor). Även blåmusslor förekommer men med en relativt låg
täckningsgrad (<10%) (Naturvårdsverket 2006, Gogina m.fl. 2016, Kågesten m.fl. 2020).
Sandbankarna på Norra Midsjöbanken liknar de på Hoburgs bank, med goda förekomster
av östersjömusslor, grävande kräftdjur och havsborstmaskar (Naturvårdsverket 2006).
De för naturtypen sandbankars typiska arter domineras framför allt av skrubbskädda
(Platichthys flesus) och piggvar (Schophthalamus maximus). Den typiska arten torsk
(Gadus morhua) förekommer i ett litet bestånd på utsjöbankarna. Strömming (Clupea
harengus) och skarpsill (Sprattus sprattus) förekommer i stora stim och rör sig mellan
utsjöbankarna och kan därmed även förekomma på djupa mjukbottnar (tabell 3, tabell 5).
Sandbankarnas grunda områden är betydelsefulla lekområden för plattfisk, till exempel
leker piggvar på bankarna på ett djup ner till 20 meter (Fiskeriverket 2006, Länsstyrelsen
2021). Även vissa observationer av den typiska och rödlistade arten ål (Anguilla anguilla)
har gjorts i området, vilken tillsammans med torsk har lyfts fram av OSPAR1 (2008) som
arter i behov av ett stärkt skydd.

1

Oslo/Paris konventionen (OSPAR)
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Typiska arter för Natura 2000-naturtypen, sublittorala sandbankar (1110), som har
observerats i området utgörs till största delen av olika fiskarter och redovisas i tabell 3,
tillsammans med respektive arts status enligt den nationella rödlistan (SLU
Artdatabanken 2020) och HELCOM:s2 rödlista (HELCOM 2013). De typiska arterna utgår
ifrån de senaste uppdaterade listorna från SLU Artdatabanken (2021).
Tabell 3. Typiska arter (exklusive fågelarter) för Natura 2000-naturtypen sublittorala sandbankar (1110) som
observerats inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna samt deras status enligt den
nationella rödlistan och HELCOM:s rödlista.
Typiska arter (Vetenskapligt namn)

Status Artdatabanken

Status HELCOM

Livskraftig (LC)

-

Tångspigg (Spinachia spinachia)

Livskraftig (LC)

Livskraftig (LC)

Slätvar (Scophthalmus rhombus)

Livskraftig (LC)

-

anguilla)1

Akut hotad (CR)

Akut hotad (CR)

Livskraftig (LC)

-

Abborre (Perca fluviatilis)

Livskraftig (LC)

-

Tånglake (Zoarces viviparus)

Livskraftig (LC)

Nära hotad (NT)

Sjurygg (Cyclopterus lumpus)

Livskraftig (LC)

Nära hotad (NT)

Piggvar (Scophthalmus maximus)

Livskraftig (LC)

Nära hotad (NT)

Skrubbskädda (Platichthys flesus)

Livskraftig (LC)

Rödspätta (Pleuronectes platessa)

Livskraftig (LC)

-

Skarpsill (Sprattus sprattus)

Livskraftig (LC)

-

Strömming (Clupea harengus)

Livskraftig (LC)

Livskraftig (LC)

Vegetation
Sudare (Chorda filum)
Fisk

Europeisk ål (Anguilla

Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
Lerstubb (Pomatoschistus microps)

morhua)1

Torsk (Gadus
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
1) Arter som lyfts fram av OSPAR (2008) som arter i behov av stärkt skydd.

4.1.2

Rev (1170)

Naturtypen rev (1170) består av hårda bottenstrukturer, med en täckningsgrad på minst
50%, som höjer sig över omgivande botten. Dessa strukturer kan vara uppbyggda av
geologiskt material, till exempel granit, eller av levande organismer, biogena rev.
Zonering av alger och djur, både fastsittande (sessila) och mobila, är typiskt för
naturtypen, tillsammans med konkretioner, skorpbildningar och korallbildningar. Som
undertyp till naturtypen ingår både ostron- och musselbankar, om täckningsgraden av
dessa överstiger 10% (Naturvårdsverket 2011b).
Undertypen biogena rev (1171) omfattar områden där den fysiska strukturen av bottnen
främst utgörs av och byggs upp av levande fastsittande organismer, till exempel

2

Helsingforskonventionen (HELCOM)
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blåmusslor. De bildar tredimensionella mikrohabitat och ger upphov till artrika djur- och
växtsamhällen. Hela naturtypen är beroende av den uppbyggande artens fortlevnad och
om denna art skulle försvinna kommer även förutsättningarna för resterande arter i
området att förändras (Naturvårdsverket 2014).
Sedan rapporteringen till EU 2013 har bevarandestatusen för rev i den marina
Östersjöregionen försämrats. Enligt Naturvårdsverkets rapportering till EU 2019 är den
sammanlagda bedömningen av bevarandestatusen för naturtypen rev i den marina
Östersjöregionen dålig med en negativ trend. Utbredningen av naturtypen är bedömd
som gynnsam, tillsammans med arealen medan kvaliteten är bedömd som
otillfredsställande med en negativ trend och dåliga framtidsutsikter. Att
bevarandestatusen har försämrats beror till viss del på en ökad internbelastning av fosfor
och naturtypen är i behov av åtgärder på en biogeografisk nivå (Naturvårdsverket 2020).
Till följd av denna bedömning samt att naturtypen rev är upptagen på HELCOM:s rödlista
av biotoper (sårbar) är bevarandestatusen för naturtypen rev (1170) inom Hoburgs bank
och Midsjöbankarna bedömd som ogynnsam (Länsstyrelsen 2021).
För att uppnå en gynnsam bevarandestatus finns uppsatta bevarandemål enligt områdets
bevarandeplan (Länsstyrelsen 2021), vilka är följande:
• I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska arealen av rev
(1170) inte minska från 78 030 ha.
• De biogena reven på Hoburgs bank ska ej minska i areal från 35 600 ha.
• De biogena reven på Norra Midsjöbanken ska ej minska i areal från 25 400 ha.
• Naturliga geologiska strukturer ska vara intakta och opåverkade av trålning,
sprängning, mineral- och stenutvinning eller andra fysiska ingrepp.
• I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det finnas en
naturlig artsammansättning av livskraftiga bestånd av typiska arter för
naturtypen som till exempel torsk, strömming, blåmussla och makroalger.
• Sedimentationen ska vara naturlig och därmed mycket begränsad.
• Vattenkvaliteten i området ska vara god och påverkan i form av resuspension,
utsläpp och läckage från övergödande näringsämnen, olja och kemikalier samt
liknande föroreningar ska vara försumbar.
• Ankring ska inte skada de biogena reven i området.
• Sjöfart ska inte orsaka minskning av de biogena revens areal, inte heller
vattenkvaliteten på blåmusslan som födosresurs för områdets typiska och
rödlistade arter.
• I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det inte
förekomma fysiska ingrepp som kan förändra livsmiljöer eller processer, till
exempel vågpåverkan, ankring eller sedimentomflyttningar, som har betydelse för
bevarandevärden.
• I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska det finnas en
sammansättning av fiskarter på reven som bildar en naturlig näringsväv, med
hållbara bestånd av större stationär fisk.
• Naturtypen ska ha en intakt zonering av bentiska växtsamhällen med täta och
välmående bestånd av makroalger och hög artrikedom av fisk, mjuk- och
hårdbottenarter.
• Främmande arter ska inte inverka negativt på artsammansättningen och
variationen av arter genom ändrade konkurrensförhållanden eller smittspridning.
• Revens förutsättning som reproduktions- och uppväxtområde för fisk och
blåmussla ska vara god.
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Naturtypen rev återfinns på samtliga utsjöbankar inom området, med en fastställd areal
enligt regeringsbeslut på 20 000 hektar, men en total karterad areal på 78 030 hektar.
Den största arealen av rev återfinns på Hoburgs bank (52 200 hektar), där undertypen
biogena rev (1171) utgör majoriteten av revytorna (Länsstyrelsen 2021). På
hårdbottenytorna i Natura 2000-området dominerar generellt blåmusslor (Mytilus edulis)
tillsammans med flera olika arter av alger, främst rödalger (Rhodophyta spp.). Vid
utsjöbanksinventeringarna 2004 var Norra Midsjöbanken den utsjöbank som i jämförelse
med övriga bankar i området hade störst täckningsgrad av blåmusslor (Naturvårdsverket
2006) (figur 7). Blåmusslor bildar blåmusselbankar, en typ av biogent rev (1171) som är
en undertyp till naturtypen rev, som bidrar till variationsrika mikrohabitat och skapar
goda förutsättningar för en stor biologisk mångfald. Vid senare undersökningar av
Hoburgs bank (2016–2017) och Norra Midsjöbanken (2018–2019) utgjorde
blåmusselbankar cirka 35 600 hektar respektive 25 400 hektar (Näslund m.fl. 2019,
Länsstyrelsen 2021). Blåmusslornas främsta utbredning är i de grundare områdena (<35
meter), men de återfinns i mindre utsträckning även på större djup i området
(Naturvårdsverket 2006, Näslund m.fl. 2019, Kågesten m.fl. 2020).
Algsamhällena utgör också habitat för diverse arter av tånglöss (Idotea spp.), främst på
Hoburgs bank. Att fler arter av alger observerats på grundare rev beror främst på
ljustillgången, som försämras ju längre ner i vattenpelaren man kommer. Av de olika
algerna har rödalger det bredaste djupintervallet och har noterats ända ner till 38 meter
i området. Utöver blåmusslor och alger har även olika hydrozoer (Hydrozoa spp.) och
mossdjur (Electridae spp.) stor utbredning på områdets rev Naturvårdsverket 2006).
Fiskarter som observerats vid reven innefattar bland annat rötsimpa (Myoxocephalus
scorpius), och de för naturtypen typiska arterna strömming och torsk (tabell 4). Det finns
även tecken på att musselbankarna vid Norra Midsjöbanken fungerar som lekområden
för strömming (Kågesten m.fl 2020).
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Figur 7. Täckningsgrad av blåmusslor (Mytilus edulis) på Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken inom Natura
2000-området.

Typiska arter för Natura 2000-naturtypen rev (1170) som har observerats inom Natura
2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna samt deras status enligt den nationella
och HELCOM:s rödlista redovisas i tabell 4. De typiska arterna för naturtypen utgår ifrån
de senaste uppdaterade listorna från SLU Artdatabanken (2021).
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Tabell 4. Typiska arter (exklusive fågelarter) för Natura 2000-naturtypen rev (1170) som observerats inom
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna samt deras status enligt den nationella rödlistan och
HELCOM:s rödlista. Art med asterisk (*) är endast artbestämd till släkte.
Typisk art (Vetenskapligt namn)

Status Artdatabanken

Status HELCOM

Sudare (Chorda filum)

Livskraftig (LC)

-

Grovsläke (Ceramium virgatum)

Livskraftig (LC)

-

Fjäderslick (Polysiphonia fucoides)

Livskraftig (LC)

-

Blåtonat rödblad (Phyllophora pseudoceranoides)

Livskraftig (LC)

-

Kräkel (Furcellaria lumbricalis)

Livskraftig (LC)

Livskraftig (LC)

Kilrödblad (Coccotylus truncatus)

Livskraftig (LC)

-

Krulltrassel (Stictyosiphon tortilis)

Livskraftig (LC)

-

Ishavstofs (Battersia arctica)

Livskraftig (LC)

-

Smalskägg (Dictyosiphon foeniculaceus)*

Livskraftig (LC)

-

Livskraftig (LC)

-

Vegetation

Ryggradslösa djur
Blåmussla (Mytilus edulis)
Fisk
Sjustrålig smörbult (Gobiosculus flavescens)

-

Sik (Coregonus maraena)

-

Starkt hotad (EN)

Tejstefisk (Pholis gunnellus)

Livskraftig (LC)

-

Europeisk ål (Anguilla anguilla)1

Akut hotad (CR)

Akut hotad (CR)

Abborre (Perca fluviatilis)

Livskraftig (LC)

-

Tånglake (Zoarces viviparus)

Livskraftig (LC)

Nära hotad (NT)

Strömming (Clupea harengus)

Livskraftig (LC)

Livskraftig (LC)

Torsk (Gadus morhua)1

Sårbar (VU)

Sårbar (VU)

1) Arter som har lyfts fram av OSPAR (2008) som arter i behov av stärkt skydd.

4.1.3

Djupa mjukbottnar (ej Natura 2000-naturtyp)

I de djupare delarna av Natura 2000-området som inte är del av utsjöbankarna, varierar
djupet mellan 30 och 78 meter och bottensubstratet utgörs främst av sand, grov sand,
grus och stenar med mindre inslag av fin sand och lera. På de lokaler där undersökningar
har gjorts (DHI 2016, Gogina m.fl. 2016) har ingen vegetation observerats, vilket är
förväntat på grund av djupet och dominans av sandbotten. De arter som observerats är
främst olika arter av havsborstmaskar samt grävande kräftdjur (Gogina m.fl. 2016). I
samband med anläggningen av Nord Stream 2 gjordes undersökningar av infaunan på
flera lokaler i de djupare områdena som tidigare inte undersökts. Som förväntat bestod
infaunan till stor del av östersjömusslor, olika arter av kräftdjur som till exempel vitmärla,
skorv (Saduria entomon) och kommakräftan Diastylis rathkei, samt flera arter av
havsborstmaskar (DHI 2016). I samband med dessa undersökningar har inga Natura
2000-naturtyper i dessa områden dokumenterats.
Fiskfaunan, som uppehåller sig vid djupa mjuk- och sandbottnarna, belägna mellan
utsjöbankarna, utgörs bland annat av storspigg (Gasterosteus aculeatus), tobiskung
(Hyperoplus laceolatus), staksill (Alosa fallax) och hornsimpa (Myoxocephalus
quadricornis) (ICES 2014). Ett flertal arter har observerats som är upptagna på såväl den
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nationella rödlistan (SLU Artdatabanken 2020) och HELCOM:s rödlista (HELCOM 2013)
samt har även lyfts fram av OSPAR (2008) som arter i behov av ett stärkt skydd (tabell 5),
har också observerats. Av dessa är vitling och torsk de vanligast förekommande arterna.
Regelbundna observationer har också gjorts av de rödlistade arterna fyrtömmad
skärlånga och kolja under BITS-undersökningar de senaste tio åren, samtidigt som endast
enstaka observationer har gjorts av havsnejonöga och kummel (ICES 2014).
Tabell 5. Förekommande arter inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, som inte är
knutna till en specifik Natura 2000-naturtyp, men upptagna på den nationella rödlistan och/eller HELCOM:s
rödlista.
Art (Vetenskapligt namn)
Status Artdatabanken
Status HELCOM
Fyrtömmad skärlånga (Enchelyopus cimbrius)
Nära hotad (NT)
Nära hotad (NT)
Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Vitling (Merlangius merlangus)
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
Kummel (Merluccius merluccius)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Havsnejonöga (Petromyzon marinus )1
Starkt hotad (EN)
Sårbar (VU)
1) Arter som har lyfts fram av OSPAR (2008) som arter i behov av stärkt skydd.

5 PÅVERKAN
I det här avsnittet beskrivs hur vindparksetableringen kan komma att påverka Natura
2000-områdets utpekade naturtyper (rev och sublittorala sandbankar) och deras typiska
arter gällande bottenflora och bottenfauna samt fisk. Det är endast de naturtyper
(inklusive typiska arter) som är utpekade för Natura 2000-området som ingår i Natura
2000-prövningen. Således är det endast dessa som kommer analyseras för en eventuell
påverkan av vindparksetableringen.
En påverkansanalys gällande de utpekade Natura 2000-naturtyperna och en
uppskattning av naturtypernas känslighet görs utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv
och bygger till stor del på de förekommande typiska arterna för respektive naturtyp inom
området (se tabell 3, tabell 4). Bedömningar med avseende på naturtypernas bevarandemål, bevarandestatus och förutsättningar för gynnsam bevarandestatus beskrivs i
ansökans miljökonsekvensbeskrivning.
I följande avsnitt (5.1) framställs först vilka avgränsningar som har gjorts för olika
påverkansfaktorer. Därefter följer beskrivningar som innefattar huruvida verksamheten,
utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, kan påverka utpekade naturtyper och deras
typiska arter (avsnitten 5.2 till 5.4).
Med verksamhet avses anläggning (inklusive förberedande anläggningsundersökningar),
drift och avveckling av vindkraftverk, transformatorstationer och mätmaster samt kablar
som nedläggs för det interna nätet och i utredningskorridorer för elanslutning in till land.
Vindparken kommer att avvecklas efter 40–45 års drift.

5.1 Påverkansfaktorer
Påverkansfaktorerna för vindparkens olika faser redovisas i tabell 6. Urvalet av
påverkansfaktorer baseras dels på områdets bevarandeplan, där ett antal påverkans-
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faktorer som specifikt berör havsbaserade vindkraft tas upp, samt dels på inkomna
yttranden i samband med samråd.
Då vindparken planeras att anläggas helt utanför Natura 2000-området tas inga
bottenytor i anspråk inom Natura 2000-området. Spridning av sediment till det
angränsande Natura 2000-området i samband med anläggning av vindparken kan
uppkomma i en begränsad omfattning. I samband med sedimentspridningen skulle även
eventuella miljögifter och näringsämnen bundna till sedimentet potentiellt sprida sig in
till Natura 2000-området men det skulle i så fall vara i en högst begränsad omfattning.
Även utbredning av undervattensljud orsakad av pålningsaktiviteter kan nå Natura 2000området men också det i en begränsad omfattning. Under anläggningsfasen förekommer
installations- och fraktfartyg som använder sig av barlastvatten och därför analyseras
även påverkan av främmande arter under vindparkens anläggningsfas.
Under driftsfasen förväntas ingen spridning av sediment att uppkomma i Natura 2000området och kommer därmed inte beskrivas under verksamhetens driftsfas. Påverkan
från undervattensljud, hydrografiska förändringar i form av förändrade substrat- och
strömförhållanden, elektromagnetiska fält från kablar, reveffekt, förankringskablar från
flytande fundament på fisk samt introduktion av främmande arter kommer att beskrivas
för vindparkens driftsfas i kommande avsnitt (se avsnitt 5.3).
Tabell 6. Påverkansfaktorer som uppkommer under vindparkens anläggnings-, drifts- och avvecklingsfas.
Påverkansfaktor

Anläggningsfas

Driftsfas

Sedimentspridning

X

X

Sedimentation

X

X

Miljögifter och näringsämnen

X

X

Undervattensljud

X

X

Hydrografiska förändringar

X

Reveffekt

X

Risk för indirekt påverkan av

X

Avvecklingsfas

X

marint skräp
Främmande arter

X

Elektromagnetiska fält

5.1.1

X

X

X

Avgränsningar av påverkansfaktorer

Påverkansfaktorer i detta avsnitt ingår inte i rapportens påverkansanalys, då de i tidigt
skede, utan närmare analys, har kunnat identifierats som obetydliga med avseende på
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påverkan på Natura 2000-områdets naturtyper och dess typiska arter. Nedan följer i
stället en kortare översiktlig beskrivning av dessa och dess inverkan på Natura 2000området.
Skuggor
Eftersom ett vindkraftverk och dess torn reser sig upp ur havet bildas det skuggor. Även
rotorbladen skulle kunna ge en skuggeffekt (Lovich och Ennen 2013). Eftersom fiskar kan
reagera på plötsliga skuggor skulle de kunna påverkas men sannolikheten att de skulle
påverkas av vindkraftverk i någon betydande omfattning är liten (Öhman m.fl. 2022).
Dessutom, då skuggor från vindkraftverken uppstår precis runtom de enskilda
fundamenten, så kommer ingen påverkan av skuggning ske på Natura 2000-områdets
naturtyper och typiska arter.
Utsläpp till vatten
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen kan ske från fartyg och vindpark under
anläggningsfasen på grund av läckage, olyckor eller haverier. Dessa utsläpp skulle kunna
spridas till Natura 2000-områdets naturtyper, men sannolikheten för att utsläpp skulle
ske kommer begränsas med skyddsåtgärder som kärl och spillzoner som rymmer ett
totalt utsläpp. Vidare kommer rutiner för hur ett potentiellt utsläpp ska hanteras att
utformas och endast personer med behörig kompetens kommer få hantera miljö- och
hälsofarliga ämnen, såsom oljor eller andra skadliga kemikalier. Med dessa
skyddsåtgärder är risken för att denna påverkansfaktor ska påverka naturtyperna eller
dess typiska arter obefintlig.
Fysisk påverkan på havsbotten
Inom parkområdet påverkas havsbotten fysiskt under främst under anläggningsfasen då
installation av fundament, erosionsskydd och kablar utförs. Då denna påverkansfaktor
endast sker inom parkområdet så påverkas inte Natura 2000-områdets naturtyper.
Klimat
Klimatförändringar kan bland annat leda till ökande vattentemperaturer, havsförsurning,
ökad avrinning och igenväxning. Klimatförändringars påverkan kan ha en negativ effekt
på naturtypernas typiska arter inom Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna (Länsstyrelsen 2021). Ökande havstemperaturer tillsammans med
övergödning bidrar även till algblomning av fytoplankton, cyanobakterier, fintrådiga
alger och lösdrivande algmattor. Detta, i sin tur, påverkar siktdjup och syreförhållandena
negativt vilket kan medföra en förändrad artsammansättning på Hoburgs bank och
Midsjöbankarnas naturtyper.
Vindpark Aurora kommer inte bidra med några negativa påverkningar för klimatet,
tvärtom så kommer parken bidra till produktionen av ren energi och en minskande
påverkan på klimatet.
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5.2 Anläggningsfas
Förutom den faktiska installationen av fundament utgörs anläggningsfasen även av
förberedande undersökningar. Innan installation genomförs en detaljprojektering i
vindparken där fördjupade anläggningsundersökningar av maringeologin och de djupare
bottenlagren görs i form av geotekniska och geofysiska undersökningar. Med de
geofysiska undersökningarna kartläggs havsbottens översta lager och dess geologiska
sammansättning medan de geotekniska undersökningarna bidrar till att skapa en
detaljerad bild av bottensedimentets sammansättning och fysiska egenskaper. Resultaten
kommer att användas i beslut om val av fundament samt dess placeringar efter rådande
förhållanden och för att möjliggöra miljöanpassade lösningar. Installation av fundament
kan sedan utföras genom två tekniker; borrning, pålning eller som en kombination av de
båda. Vid pålning drivs fundamenten ned i havsbotten, med hjälp av en hammare, tills
önskat djup har uppnåtts. Om havsbotten är av hård karaktär kan installation av
fundament i stället kräva borrning, vilket sker från en borrplattform.

5.2.1

Geotekniska och geofysiska undersökningar

Geofysiska undersökningar genomförs för att kartlägga havsbottens översta lager samt
dess geologiska sammansättning inom parkområdet. Det innebär inte några fysiska
ingrepp i botten, vare sig i parkområdet eller i Natura 2000-området. Däremot kan de
generera ljud som kan sprida sig in till Natura 2000-området och möjligen påverka fiskar
(Slotte m.fl. 2004).
I samband med de geotekniska undersökningarna genomförs provborrningar i
vindparken för att samla in borrkärnor för vidare analys. Undersökningen sker genom att
en borr med en diameter om cirka 25 cm förs ned i sedimentet till ett visst djup, varefter
borrkärnan samlas in och omhändertas för vidare analys. För att kunna konservera
materialet i dess definierade skikt så väl som möjligt kommer sedimentspridningen vid
detta arbete att vara ytterst begränsat.
5.2.1.1

Påverkan från de geotekniska och geofysiska undersökningarna

Spridningen av sediment i samband med de geotekniska undersökningarna är av sådan
liten koncentration att bottenflora, bottenfauna och fisk i området inte påverkas (se
påverkan av sedimentspridning nedan i avsnitt 5.2.2).
Arbetet gällande de geofysiska undersökningarna utförs under en begränsad tid och med
användning av skyddsåtgärder, såsom mjuk uppstart när det är nödvändigt för att bland
annat tillse att fiskar inte uppehåller sig i närheten under tiden för undersökningarna. De
flesta fiskarter i Egentliga Östersjön kan detektera ljud och de geotekniska borrningarna
medför ett visst undervattensljud.
Undervattensljud från undersökningarna är inte lika starkt och långvarigt som vid
pålning. McCauley m fl. (2003) och Popper m.fl. (2005) studerade effekten av CPT
sondering (spetstryck) av havsbotten på fisk och fann att exponering för ljudet kunde
skada fiskarnas hörselorgan. Fiskar kan dock röra sig bort från undersökningsområdet,
en rörelse som gynnas om mjuk uppstart används (arbetet inleds försiktigt). Eftersom
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undersökningen inte utgör en långvarig störning kommer eventuellt skrämda fiskar
sannolikt återkomma i närtid. Det ljud som genereras under undersökningarna når inte
samma ljudnivåer som vid pålning, så detta ljud kommer troligen inte nå Hoburgs bank
och Midsjöbankarnas naturtyper. Därmed anses påverkan på fiskar till följd av
ljudpåverkan från de geofysiska undersökningarna vara obetydlig. Den sammantagna
påverkan från de geotekniska och geofysiska undersökningarna anses som obetydlig.

5.2.2

Sedimentspridning

När sedimentet avges under installation kan det sprida sig i en plym från anläggningsplatsen. Olika faktorer kan påverka spridningen som till exempel strömmar, djup och
bottensubstrat (Hammar m.fl. 2009). Hur olika organismer påverkas av förhöjda halter
av suspenderat sediment beror på flertalet faktorer, bland annat sedimenthalten och dess
varaktighet (exponeringstid) i vattenpelaren (Wilber och Clarke 2001).
De flesta ryggradslösa djur som lever ovanpå botten (epifauna) är toleranta för tillfälligt
förhöjda halter av suspenderat sediment, men vissa filtrerande arter kan påverkas
negativt vid en långvarig exponering. Till exempel kan höga halter av suspenderat
sediment täppa igen filtreringsmekanismen hos filtrerande djur, vilket ökar deras
energiförbrukning och kan resultera i ett nedsatt födointag samt minskad tillväxt
(Lisbjerg m.fl. 2002, Velasco och Navarro 2002, Szostek m.fl. 2013).
Även fiskar är relativt tåliga när det kommer till förhöjda halter av suspenderat sediment.
I en kunskapssammanställning om hur sediment i vattnet påverkar bland annat fisk, lyfter
Karlsson m.fl. (2020) fram att halter på upp till 100 mg/l i upp till 14 dagar generellt har
en liten påverkan på fiskar. Om exponeringen sker under en kortare tid, från timmar upp
till dagar, kan flera fiskarter till och med klara halter uppemot 1000 mg/l. Vidare är det
noterbart att många arter, både fiskar och ryggradslösa djur, uppehåller sig i områden där
en naturlig grumlighet kan uppkomma.
5.2.2.1

Resultat från sedimentspridningsmodellering

Sedimentspridningen in till Natura 2000-området har simulerats för enskilda monopilefundament placerade närmast Natura 2000-området, för de 96 monopile-fundament i det
södra delområdet som angränsar till Hoburgs bank och Midsjöbankarna samt för
kabelkorridoren söder om Öland, vid stark skiktning mellan vattenmassorna.
Påverkansanalysen baseras på de scenarier, ”worst case”, som orsakar den största
påverkan av suspenderat sediment och sedimentation för bottenflora och bottenfauna
samt fisk. Sedimentspridningen från de enskilda fundamenten visar halterna vid
successiv anläggning som kommer ske vid anläggning av parken medan
sedimentspridningen från samtliga fundament i det södra delområdet visar på de
kumulativa halterna efter anläggning av samtliga fundament.
Suspenderat sediment
Worst case-scenariot som används för suspenderat sediment är sedimentspridning vid
stark skiktning mellan vattenmassorna. Scenarierna inkluderar installation av monopilefundament, med en diameter om 14 meter, som borras ned och där sedimentet släpps ut
25

AquaBiota Report 2022:03

2 meter ovan havsbotten. Koncentrationerna av suspenderat sediment som anläggningen
av fundamentet kommer ge upphov till redovisas vid 1 meter ovan havsbotten, då det är
vid detta djup den största påverkan uppkommer.
Vid stark skiktning mellan vattenmassorna uppkommer förhöjda halter av suspenderat
sediment i koncentrationer om 100 mg/l och 1000 mg/l. Spridningen av sedimentet
sträcker sig dock inte långt, men går över gränsen in till Natura 2000-området vid
parkområdets södra gräns (figur 8 och figur 9). Förhöjda halter om 100 mg/l av
suspenderat sediment sträcker sig som längst omkring 2 km in i Natura 2000-området.
Den längsta varaktigheten av förhöjda sedimenthalter inom Natura 2000-området uppgår
till en vecka för 100 mg/l och upp till 24 timmar för 1000 mg/l (figur 8 och figur 9).
Vid installation av det enskilda fundamentet vid position A exponeras en total yta om 4,7
km2 av 100 mg/l inom Natura 2000-området, vilket motsvarar 0,04% av områdets totala
yta. En varaktighet av 100 mg/l på över ett dygn upptar en yta om cirka 1,5 km2, vilket
endast motsvarar 0,015 % av Natura 2000-områdets totala yta. Den totala ytan som
exponeras av 1000 mg/l utgör cirka 0,5 km2, vilket motsvarar 0,004 % av Natura 2000områdets totala yta. Halter om 1000 mg/l sträcker sig som längst omkring 1 km in i
Natura 2000-området. Den maximala varaktigheten om 24 timmar upptar endast en yta
om endast 0,020 km2, motsvarande cirka 0,0002 % av områdets totala yta.
Vid position B, belägen vid Auroras nordöstra gräns, som är närmast utsjöbanken
Hoburgs bank, uppkommer en maximal koncentration om 1000 mg/l vid stark skiktning
av vattenmassan. Då vindparken och Natura 2000-området inte angränsar till varandra i
detta område sker ingen sedimentspridning in till Natura 2000-området (figur 8).
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Figur 8. Varaktighet av suspenderat sediment vid position A (övre) och position B (nedre) i halterna 100 mg/l
och 1000 mg/l vid stark skiktning mellan vattenmassorna. Halterna av suspenderat sediment redovisas vid den
nedersta metern av vattenkolumnen, där sedimentet släppts ut 2 meter ovan havsbotten.

Vid installation av de 96 fundamenten i södra delområdet som angränsar direkt till Natura
2000-området sprider sig suspenderat sediment över in till Natura 2000-området i halter
om 100 mg/l och 1000 mg/l (figur 9). Större ytor exponeras av 100 mg/l än 1000 mg/l,
men är ändå mycket små i förhållande till Natura 2000-områdets totala yta och
uppkommer endast mycket nära gränsen mellan parkområdet och Natura 2000-området.
En koncentration på 100 mg/l som har en varaktighet längre än ett dygn upptar en yta
om endast 2,2 km2, vilket motsvarar cirka 0,19 % av områdets totala yta. Den längsta
varaktigheten som uppkommer vid en koncentration av 1000 mg/l varar i maximalt ett
dygn, och upptar en yta om cirka 0,4 km2, motsvarande 0,003 % av områdets totala yta.
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Figur 9. Varaktighet av suspenderat sediment som uppkommer vid anläggning av södra delområdet vid gränsen
till Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna i halterna 100 mg/l (vänster) och 1000 mg/l
(höger) vid stark skiktning mellan vattenmassorna. Halterna av suspenderat sediment redovisas för den
nedersta metern av vattenkolumnen, där sedimentet släppts ut 2 meter ovan havsbotten.

Vid nedspolning av anslutningskablar inom kabelkorridoren söder om Öland uppkommer
suspenderat sediment i halter om 100 mg/l och 1000 mg/l, där sedimentet släpps ut 2
meter ovan havsbotten med stark skiktning mellan vattenmassorna. Då kabelkorridoren
planeras på ett så pass stort avstånd till Natura 2000-området sprider sig inget sediment
in till Natura 2000-området (figur 10).
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Figur 10. Varaktighet av suspenderat sediment som uppkommer vid nedspolning av exportkabel inom
kabelkorridoren söder om Öland i halterna 100 mg/l (vänster) och 1000 mg/l (höger). Sedimentet släpps ut 2
meter ovan havsbotten vid stark skiktning mellan vattenmassorna och halterna redovisas vid den nedersta
metern av vattenkolumnen.

Sedimentation
Det worst case-scenario som används för den maximala sedimentationen är
sedimentspridning från de enskilda fundamenten samt från det södra delområdet inom
Aurora. Sedimentet släpps ut 2 meter ovan havsbotten, vid stark skiktning mellan
vattenmassorna.
Då inget sediment sprider sig in till Natura 2000-området vid Auroras nordöstra kant
(figur 8), uppkommer heller ingen sedimentation där (figur 11). Endast vid gränsen
mellan Auroras södra del och Natura 2000-området uppkommer en begränsad
sedimentation inom området (figur 11 och figur 12). Sedimentationen inom Natura 2000området sträcker sig som längst cirka 1,5 km in, dvs långt ifrån områdets närmaste
utsjöbank (tabell 2) och upptar en total yta om cirka 1,8 km2, vilket motsvarar cirka 0,15
% av Natura 2000-områdets totala yta, vid anläggning av samtliga fundament i
parkområdets södra delområde. Den maximala sedimentationen uppgår till 20 mm inom
ett mycket litet område (cirka 0,025 km2, motsvarande 0,0002 %). I resterande mindre
områden uppkommer en mindre pålagring om 1–10 mm.
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Figur 11. Sedimentationen som uppkommer vid position A (vänster) och position B (höger) vid stark skiktning
mellan vattenmassorna och som delvis sprider sig in till Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna, där sedimentet släppts ut 2 meter ovan havsbotten.

Figur 12. Sedimentationen som uppkommer vid anläggning av södra delområdet och som delvis sprider sig in till
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, vid stark skiktning mellan vattenmassorna där
sedimentet släppts ut 2 meter ovan havsbotten.
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Ingen sedimentation inom Natura 2000-området uppkommer till följd av nedspolning av
exportkablar i kabelkorridoren söder om Öland, som är den närmast belägna av de olika
kabelstråken (figur 13).

Figur 13. Sedimentationen som uppkommer vid nedspolning av exportkabel inom kabelkorridoren söder om
Öland. Sedimentet släpps ut 2 meter ovan havsbotten vid stark skiktning mellan vattenmassorna.

5.2.2.2

Känslighet för suspenderat sediment och sedimentation

Bottensubstratet inom Hoburgs bank och Midsjöbankarna som ligger närmast
vindparkområdet domineras av sand, grov sand, grus och stenar, med inslag av mindre
områden med både mjuk- och hårdbottensmiljöer, där det största området med
hårdbottensytor återfinns på Norra Midsjöbanken (figur 5). Resuspension är något som
förekommer naturligt i områden som karaktäriseras av sand och lera. Generellt är djur på
mjukbottnar mer anpassade till grumling än djur som lever på bottnar av grövre substrat.
Mobila djur som kan förflytta sig från platsen anses generellt vara relativt tåliga vid en
sedimentation av 100 mm, då de aktivt kan gräva sig upp vid övertäckningen (Hammar
m.fl. 2009). Även djur anpassade till ett liv nedgrävda i havsbotten (infauna) klarar sig
normalt bättre än organismer som lever ovanpå bottnarna (epifauna) (Essink 1999).
Vad gäller fisk finns det olika effekter av suspenderat sediment och sedimentation. Det
kan till exempel handla om beteendeförändringar, ökad stress, försämrad
syreupptagning, tillfälligt försämrad syn och ökad mortalitet. Eftersom fiskar är mobila
djur är de generellt mer känsliga för suspenderat sediment än sedimentation.
Känsligheten för suspenderat sediment kan även variera mellan olika funktionella
grupper hos fiskar. Ett exempel på en sådan grupp är mjukbottenlevande arter, där till
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exempel plattfiskar ingår. Dessa klarar generellt av en högre koncentration av
suspenderat sediment (Karlsson m.fl. 2020) och deras känslighet för suspenderat
sediment i vattnet är därför låg.
Vuxna och större fiskar är generellt mer tåliga än de i yngre levnadsstadier. Partridge och
Michael (2010) påvisade att fisklarvers förmåga att inta föda påverkades till viss del utav
suspenderat sediment, medan ägg var opåverkade. Grumlighet i vattnet kan också leda till
att gälfilamenten täpps till, då fisklarver har mindre gälar och har svårare att simma ifrån
ett område med mycket suspenderat sediment jämfört med vuxna fiskar (Berg och
Northcote 1985). Samtidigt bör det noteras att fisklarver generellt klarar högre
halter suspenderat material än vad som är naturligt förekommande i havet (Karlsson m.fl.
2020). Auld och Schubel (1978) påvisade att en del fisklarver klarar upp till 100 mg/l
suspenderat sediment medan ägg klarar upp till 1000 mg/l. . Det bör också noteras i
sammanhanget att flertalet fiskarter har en pelagisk larvfas där fisklarver sprids över
stora områden i de fria vattenmassorna innan de hittar en hemvist. Sannolikheten att en
begränsad spridning skulle ha större påverkan är liten. Vidare så är den naturliga
mortaliteten hög. Om en lokal sedimentspridning skulle påverka en viss mängd fisklarver
kommer det sannolikt kunna ingå som en del av den naturliga variationen.
Sublittorala sandbankar (1110)
Förekommande typiska arter för naturtypen sublittorala sandbankar utgörs främst av
diverse fiskarter, samt brunalgen sudare (Chorda filum) (SLU Artdatabanken 2021).
Förhöjda halter av suspenderat sediment kan potentiellt försämra algens möjlighet att
fotosyntetisera och därmed påverka dess tillväxt. Förhöjda halter av suspenderat
sediment eller sedimentation som kan leda till en påverkan på algarten uppkommer dock
inte kring områdets sublittorala sandbankar. Dessutom återfinns sudare ofta i grumliga
miljöer, vilket medför att arten inte anses som känslig för halter om 100 mg/l med en
varaktighet upp till en månad. Arten har också en låg känslighet för överlagring av 50 mm
sediment (White 2006). En sådan stor pålagring av sediment uppkommer dock inte på
utsjöbankarna.
Sublittorala sandbankar inom Natura 2000-området återfinns på Hoburgs bank och
Norra Midsjöbanken, vilka är belägna som minst omkring 10 km från vindparken. Detta
medför att den sedimentspridning som uppstår i samband med anläggning av
fundamenten inte kommer att nå de naturtyper som återfinns på bankarna.
Fiskar är mobila och kan förflytta sig från sedimentplymer vilket är svårare för fiskägg
och fisklarver. Viktigt att notera i sammanhanget är att mortaliteten hos fisklarver och
fiskägg är naturligt mycket hög, vilket betyder att en ökad mortalitet över ett begränsat
område inte kommer ha en effekt på populationsnivå. De pelagiska äggen och larverna
sprids med strömmar och är vida utspridda och inte koncentrerade till ett specifikt
område (André m.fl. 2016, Coombs m.fl. 2001). En eventuell lokal påverkan från ett
anläggningsarbete anses bli en försumbar del av den naturliga variationen.
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Rev (1170)
Natura 2000-naturtypen rev inom Hoburgs bank och Midsjöbankarna består till stor del
av undertypen biogent rev (1171), uppbyggda av den för naturtypen typiska arten
blåmussla. Blåmusslor är toleranta för höga halter av suspenderat sediment och återfinns
ofta i grumliga miljöer. Arten har visat på en hög tolerans för mycket höga halter av
suspenderat sediment (100 000 mg/l) i 11 dygn med en dödlighet på endast 10%
(McFarland och Peddicord 1980, Karlsson m.fl. 2020) och bedöms inte som känslig för
halter upp emot 100 mg/l i en månad (Tyler-Walters 2008). Även i områden där
blåmusslor dominerar, till exempel bland blåmusselbankar (biogena rev), har en förhöjd
dödlighet (> 30%) påvisats först vid halter på 10 000 mg/l av suspenderat sediment
(Karlsson m.fl. 2020) och de anses därmed som toleranta (Tillin och Mainwaring 2016).
Vid övertäckning av sediment är blåmusslor till viss del kapabla till att gräva sig upp (Holt
m.fl. 1998). Vid en övertäckning av 50 mm finkornigt sediment bedöms blåmusslor och
blåmusselbankar ha en låg respektive måttlig känslighet (Tyler-Walters 2008, Tillin och
Mainwaring 2016). Generellt blir blåmusslor mindre i storlek i Östersjön, än i mer marina
miljöer, varför de potentiellt skulle kunna vara mer känsliga för en sedimentation om 50
mm. Trots detta kommer ingen betydande påverkan att uppkomma på de blåmusslor och
de blåmusselbankar inom Natura 2000-området då ingen sedimentation kommer nå
utsjöbankarna, där blåmusslorna återfinns.
Ytterligare typiska arter för naturtypen rev utgörs av flertalet olika algarter, både rödoch brunalger (tabell 4). Alger kan påverkas av förhöjda halter av suspenderat sediment
genom försämrad fotosyntes och därmed en försämrad tillväxt. Rödalger är den alggrupp
som är bäst anpassad till en låg ljustillgång då de ofta växer på större djup (Paalme 1994).
De är också generellt sett relativt toleranta till förhöjda halter av suspenderat sediment
och ersätter ofta grön- och brunalger i mer grumliga områden (Stamp 2015). De för
naturtypen typiska rödalgsarterna som förekommer inom området, anses klara såväl de
förhöjda halterna av suspenderat sediment samt sedimentation som uppkommer inom
området (Paalme m.fl. 2013, Rayment 2008, Rinne m.fl. 2011, Eriksson och Johansson
2005, Hiscock och Pizzolla 2007). Generellt anses brunalger i jämförelse med rödalger
vara känsligare för sedimentation (Rinne m.fl. 2011, Eriksson och Johansson 2005). För
förhöjda halter av suspenderat sediment anses de generellt som relativt toleranta, då de
ofta förekommer i grumliga miljöer (White 2006, Rinne m.fl. 2011).
Naturtypen har endast återfunnits på utsjöbankarna, som är belägna på ett avstånd på
minst 10 km från vindparkområdet. Då sediment inte kommer spridas så långt att det når
utsjöbankarna, kommer ingen påverkan på naturtypen rev eller dess typiska arter av
bottenflora och bottenfauna att uppkomma till följd av förhöjda halter av suspenderat
sediment och sedimentation. Det gäller även de typiska fiskarter som förekommer inom
området, där en påverkan av förhöjda halter sediment anses vara av försumbar betydelse.
5.2.2.3

Påverkan av sedimentspridning

Sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170) förekommer på områdets utsjöbankar,
som är belägna på ett så pass stort avstånd från vindparkens närmsta gräns att
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sedimentspridningen inte berör naturtyperna eller dess typiska arter som finns där.
Precis vid gränsen mellan Auroras södra del och Natura 2000-området kan förhöjda
halter av suspenderat sediment uppkomma, med en maximal halt på 1000 mg/l, men
endast i ett mycket begränsat område (cirka 0,004 % av Natura 2000-områdets totala
yta), med en maximal varaktighet upp emot 24 timmar. Till följd av en mycket begränsad
spridning av suspenderat sediment blir även den efterföljande sedimentationen mycket
liten och sträcker sig inte längre än cirka 1,5 km in i området. Dessa mycket små områden
som exponeras av förhöjda halter av suspenderat sediment och sedimentation utgörs av
djupa sandbottnar (med inslag av grov sand, grus och sten) och med organismer som är
toleranta mot de halter och mängder som uppkommer.
Fiskar som rör sig mellan Natura 2000 områdets naturtyper och de djupa mjukbottnarna,
till exempel plattfiskar, torsk, ål och sillfiskar, kan komma att exponeras av förhöjda halter
av suspenderat sediment. Detta då en koncentration på 1000 mg/l sprids in i Natura
2000-området. Enligt Karlsson (2020) klarar fiskar av denna koncentration i upp till 14
dagar, varför en exponering under 24 timmar anses vara av försumbar betydelse.
Sammantaget anses anläggningen av vindparken inte resultera i någon betydande
påverkan på Natura 2000-naturtyperna eller dess typiska arter, gällande bottenflora,
bottenfauna samt fisk till följd av förhöjda halter av suspenderat sediment eller
sedimentation. Spridning av sediment in till Natura 2000-området är mycket begränsat
och eventuella spridningsytor är därmed mycket små.

5.2.3

Miljögifter och näringsämnen

Då anläggningsarbetet skulle kunna innebära en sedimentspridning i samband med
installation av vindkraftsfundament (gäller främst monopile-fundament som behöver
borras) kan även organiska föreningar, näringsämnen och metaller bundna till
sedimentet sprida sig in till Natura 2000-området. Med beaktande av de undersökningar
av ytliga sediment som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) genomfört inom
vindparken år 2004 och den närbelägna Karlsödjupet år 2003, 2008 och 2014 (Figur 14,
SGU 2019) kan man förvänta sig att sediment som sprids från anläggningsarbetena har
halter av kadmium, tributyltenn (TBT) samt hexaklorcyklohexan (sHCH), vilka kan
överskrida effektbaserade bedömningsgrunder enligt Havs- och vattenmyndigheten
(2018, 2019).
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Figur 14. Provtagningslokaler inom vindpark Aurora samt från nationella miljöövervakningen i Karlsödjupet
(SE-10) av miljögifter och näringsämnen.

Med sedimentspridningsmodellerna som utgångspunkt har en påverkansanalys gjorts för
eventuell spridning av miljögifter. Analysen är gjord utifrån samma worst case-scenarios
som för sedimentspridning. Vidare antas att samtliga föroreningar som löses i vatten
kommer att förekomma i vattenlöst form.
Sedimentspridningen in i Natura 2000-området förväntas bli obetydlig (Liungman och
Bergøe 2022), vilket därmed även gäller spridningen av organiska föreningar,
näringsämnen och metaller. Avstånden till utsjöbankarna (se tabell 2), där de högsta
naturvärdena återfinns, är även betydligt större än sträckan som sediment kommer
sprida sig in till Natura 2000-området från vindparken (cirka 2 km). Den sammantagna
påverkan av organiska föreningar, näringsämnen och metaller under anläggningsfasen på
områdets Natura 2000-naturtyper och typiska arter blir därmed försumbar.

5.2.4

Undervattensljud från pålning

Vid anläggning av ett vindkraftverk kan ljud från anläggningsarbetet spridas i vattnet och
påverka fisk. Ljudets volym skiljer sig åt beroende på vilken fundamentstyp som används.
Monopile-fundament, som utgörs av en stor stålcylinder, är det fundament som genererar
högst ljud av alla fundament givet att det pålas ner i botten (Naturvårdsverket 2008).
Följaktligen beskrivs pålning av monopiles som ett worst case-scenario ur ljudsynpunkt.
Utöver de tekniska aspekterna av anläggningen av vindkraftsfundament spelar även den
omgivande miljön en viktig roll när det gäller hur ljud sprider sig, till exempel
hydrodynamiska faktorer och bottentyp. En stilla vattenyta reflekterar mer ljud tillbaka
ner i vattenkolumnen, än en vattenyta med vågor. En hårdbotten med klippformationer
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och sten reflekterar mer ljud tillbaka i vattenmassan än en mjukbotten, som har en bättre
förmåga att absorbera ljudet (NIRAS 2021).
Fiskar som befinner sig inom Hoburgs bank och Midsjöbankarna skulle kunna uppfatta
ljudet från anläggningsarbeten om ljudet är tillräckligt högt och tillräckligt nära. Fiskar
har generellt en utvecklad förmåga att uppfatta ljud (Popper m.fl. 2019). Det
undervattensljud som genereras vid pålning av monopiles kan påverka fisk (MuellerBlenke m.fl., 2010a, Halvorsen m.fl. 2012a, 2012b, Tsouvalas 2020). Detta kan orsaka
temporära beteendeförändringar och även påverka hörseln. I det senare fallet kan det
leda till en temporär hörselnedsättning (TTS) eller en permanent hörselnedsättning
(PTS). Är ljudet tillräckligt kraftigt kan det även leda till fysiologisk skada på inre organ.
Viktiga organ för att uppfatta ljud är örat, simblåsan och sidolinjen. Plattfiskar saknar
dock simblåsa (Andersson m.fl. 2011, Chapman och Sand 1974, Wahlberg och Westerberg
2005). Deras känslighet för ljud är därför lägre än för exempelvis sillfiskar, torsk och de
flesta andra benfiskar med simblåsa (Kastelein 2008, Hawkins och Popper 2020). Fiskar
med simblåsa beskrivs som hörselgeneralister, vilket betyder att de har en bra förmåga
att uppfatta ljud (Wahlberg och Westerberg 2005). Dock skiljer sig strömming från detta,
eftersom de även har en förbindelse mellan örat och simblåsa vilket förstärker deras
förmåga att uppfatta ljud ytterligare, varför de i stället klassas som hörselspecialister
(Thomsen m.fl. 2006).
För att minska potentiell påverkan från pålning finns det ljudreducerande tekniker som
kan tillämpas som skyddsåtgärder. Det går att minska ljudspridning genom att skapa en
vägg av bubblor, en så kallad bubbelgardin (”bubble curtain”), runt fundamentet som till
stor del fångar upp bullret (Tsouvalas och Metrikine 2016). Inom vindpark Aurora
kommer pålning av monopiles utföras med dubbel bubbelgardin och en så kallad
Hydrosound damper, eller annan teknik med motsvarande prestanda, för att reducera
ljudet ytterligare, se avsnitt 3.3. Dessutom går det att använda en mjuk uppstart följt av
en så kallad ramp–up, som innebär att pålning påbörjas med lättare hammarslag som
succesivt ökar i styrka. Detta skapar förutsättningar för fiskar som påverkas av ljudet att
lämna området innan arbetet är i full gång. Även akustiska signaler kan användas som får
fisk att lämna området (Naturvårdsverket 2008). En sådan teknik är till exempel
“FaunaGuard” som forskare i Nederländerna har utvecklat och som används vid
vindkraftsetableringar i Nordsjön (van der Meij m.fl. 2015).
5.2.4.1

Påverkan av undervattensljud från pålning

Sublittorala sandbankar (1110)
De typiska fiskarterna för sublittorala sandbankar som observerats inom området har
nästan alla simblåsor, vilket ger dem en bättre hörsel än plattfiskar som saknar simblåsa
(Popper och Fay 1993, Naturvårdsverket 2000, Wahlberg och Westerberg 2005,
Wiernicki 2020).
För de fiskar som klassas som hörselgeneralister ingår de typiska arterna tångspigg
(Spinachia spinachia), ål, sandstubb (Pomatoschistus minutus), abborre (Perca fluviatilis),
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tånglake (Zoarces viviparus), sjurygg (Cyclopterus lumpus) och torsk. Torsk har här en
speciell egenskap då simblåsan sträcker sig längre fram mot huvudet, närmare örat, vilket
kan gynna hörseln (Hawkins och Popper 2020). Samtidigt har torsken visat vara en art
som kan tåla höga ljudvolymer. I ett forskningsprojekt utfört av Kastelein m.fl. (2008)
konstaterades att torsken inte visade någon reaktion på det ljud de utsattes för trots att
ljudnivån nådde uppåt 160 dB. Då dessa rovfiskar generellt har ett djärvare beteende
föreslogs det som en anledning till att torsk kan verka opåverkade och mindre känsliga
för ljud. Dock påvisade Mueller-Blenkle m.fl. (2010b) att torsk som utsattes för
pålningsljud blev stressade och försökte röra sig därifrån, även om de fanns indikationer
på tillvänjning. Sammantaget anses torsken ha en måttlig känslighet för pålningsljud.
De typiska arterna strömming och skarpsill klassificeras som hörselspecialister då de har
en koppling mellan simblåsan och innerörats hörselben, vilket förbättrar förmågan att
uppfatta ljud ytterligare. Enligt Popper (2003) kan strömming uppfatta ljud upp till 3 kHz,
men de hör bäst mellan 300–1000 Hz, vilket är inom samma omfång som hos
hörselgeneralister. Skarpsill och strömming anses därmed ha en måttlig känslighet.
Analys av ljudutbredning från pålning, med skyddsåtgärder som dubbel bubbelgardin och
Hydrosound damper, påvisade att torsk kan utveckla TTS inom en radie av mellan 4,5 11,7 km från källan under pålning av fundament. För strömming påvisade analysen att
TTS kan utvecklas inom en radie av 3,9 - 7,05 km från källan (NIRAS 2021) (tabell 7).
Position 4 (figur 3, tabell 7) representerar, i modelleringen, fundament som pålas i
vindpark Auroras östra gräns närmast Hoburgs bank (NIRAS 2021). Då Hoburgs bank är
belägen 12 km från vindpark Aurora (Tabell 2) så bedöms inga typiska fiskar som
befinner sig på sublittorala sandbankar på Hoburgs bank kunna påverkas av
ljudutbredningen till den grad att de kan utveckla TTS. Däremot kan typiska fiskarter, så
som bland annat torsk och strömming, som rör sig mellan vindpark Aurora och
naturtypen sublittorala sandbankar (1110) kunna utsättas för ljud som orsakar TTS. Med
skyddsåtgärder så som mjuk uppstart så ges flertalet fiskar en god chans att lämna det
påverkade området. Vidare är TTS även ett övergående tillstånd som fisk återhämtar sig
från (Karlsson m.fl. 2020), därmed anses storleken av denna påverkan på fiskarter typiska
för naturtypen sublittorala sandbankar (1110) som liten negativ.
Position 1 och 2 (figur 3, tabell 7) representerar, i modelleringen, fundament som pålas i
vindpark Auroras södra gräns närmast Norra Midsjöbanken (NIRAS 2021).
Ljudutbredning som kan orsaka TTS bedöms inte nå naturtypen sublittorala sandbankar,
då Norra Midsjöbanken är belägen 10 km ifrån vindpark Aurora (Tabell 2), och därmed
bedöms inga typiska fiskar påverkas. Position 3 är belägen för långt ifrån naturtyperna
för att ha en påverkan (figur 3, tabell 7).
Att någon av de typiska fiskarterna skulle råka ut för permanent hörselnedsättning (PTS),
är högst osannolikt utifrån modelleringarna då de enligt analysen uppstår inom en radie
av 25 m från ljudkällan (tabell 7). Dessa ljudnivåer kommer därmed inte nå någon av de
sublittorala sandbankarna inom Hoburgs bank och Midsjöbankarna (NIRAS 2021) och
påverkan av PTS på naturtypiska fiskar blir därmed försumbar.
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Tabell 7. Dataanalys med distanser för temporär hörselnedsättning (TTS), respektive fysiologiska skador, på
torsk och strömming i relation till ljud som uppstår vid pålning av monopilefundament med ljuddämpande
åtgärder motsvarande dubbla bubbelgardiner och HSD. Skada refererar till både PTS och skador på inre organ
(NIRAS 2021).
SELC24h, oviktad [m]
Art

Flykt [m/s] Position

Torsk

Skyddsåtgärd
TTS

Skada

Position 1

HSD-DBBC

7 750

<25

Position 2

HSD-DBBC

8 350

<25

Position 3

HSD-DBBC

9 250

<25

Position 4

HSD-DBBC

11 700

<25

Position 1

HSD-DBBC

4 450

<25

Position 2

HSD-DBBC

4 950

<25

Position 3

HSD-DBBC

5 600

<25

Position 4

HSD-DBBC

7 900

<25

Position 1

HSD-DBBC

3 900

<25

Position 2

HSD-DBBC

4 250

<25

Position 3

HSD-DBBC

4 850

<25

Position 4

HSD-DBBC

7 050

<25

Position 1

HSD-DBBC

-

925

Position 2

HSD-DBBC

-

875

Position 3

HSD-DBBC

-

800

Position 4

HSD-DBBC

-

925

0.38
juvenil

Torsk
vuxen

Strömming

Larver och
ägg

0.9

1.04

0

“-” Inget tröskelvärde

Rev (1170)
De typiska fiskarter inom naturtypen rev är främst hörselgeneralister och
hörselspecialister (se resonemanget i avsnitt 5.2.4.1 angående sublittorala sandbankar
(1110)) vilket innebär att känsligheten kategoriseras som måttlig.
Naturtypen rev på Hoburgs bank är utbredd och består till stora delar av biogent rev
(1171) (figur 7). Vid pålning av fundament vid position 4 (figur 3, tabell 7) kan temporär
hörselnedsättning orsakas hos fisk som högst inom en radie av 11,7 km (Tabell 7). Då
denna utsjöbank är belägen 12 km ifrån vindpark Aurora bedöms inga typiska fiskar för
naturtypen påverkas till den grad att de kan utveckla temporär hörselnedsättning. Norra
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Midsjöbanken består till största del av rev (1170) och till mindre del av biogent rev
(1171). Detta rev bedöms inte heller påverkas då det är beläget ca 10 km från vindpark
Aurora (tabell 2). Då temporär hörselnedsättning kan utvecklas inom en radie av högst
7,05 km från ljudkällan vid pålning av fundament bedöms inga typiska fiskar på Norra
Midsjöbankens naturtyp rev påverkas. För fiskarter som rör sig mellan parkområde och
naturtypen rev (1170) så är påverkan liten då TTS är ett övergående tillstånd.
Då skador så som PTS bedöms endast kunna orsakas inom en radie om högst 25 meter
ifrån ljudkällan under pålning av sediment bedöms inte naturtypen rev på varken
Hoburgs bank eller Norra Midsjöbanken påverkas. Precis som för sublittorala sandbankar
är påverkan försumbar då de typiska fiskarna för rev inte kommer påverkas av ljudnivåer
höga nog att orsaka TTS eller permanenta skador så som PTS.
5.2.4.2

Sammantagen påverkan av undervattensljud från pålning

Undervattensljud som kan orsaka permanent hörselnedsättning eller skador på inre
organ bedöms inte kunna nå Hoburgs bank och Midsjöbankarnas naturtyper då ljudet
endast är starkt nog för att kunna inducera PTS eller dessa skador, som högst 25 meter
från pågående pålning (tabell 7). Den samlade analysen är att denna påverkan på typiska
fiskarter är av försumbar betydelse.
För ljudutbredning som kan orsaka TTS är den samlade bedömningen för både rev och
sandbankar att det inte kommer påverka naturtyperna. Ljud från pålning som kan orsaka
skador så som TTS kommer alltså inte nå naturtyperna på Hoburgs bank och Norra
Midsjöbanken. Påverkan på naturtyperna sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170)
anses därmed vara av försumbar betydelse. Typiska fiskarter, så som bland annat torsk
och strömming, som rör sig mellan vindpark Aurora och utsjöbankarna kan utsättas för
ljud som orsakar TTS. Med ytterligare skyddsåtgärder så som mjuk uppstart så ges
flertalet fiskar en god chans att lämna området som kan utsättas för ljudnivåer höga nog
att inducera TTS. I och med att TTS även är ett övergående tillstånd som fisk återhämtar
sig från (Karlsson m.fl. 2020), så anses storleken av denna påverkan som liten negativ.

5.2.5

Främmande arter

Under anläggningsfasen förekommer installations- och fraktfartyg, som använder sig av
barlastvatten, inom området. För internationella fartyg kan barlastvattnet medföra en
risk för att främmande arter sprids. Då de flesta komponenter kommer fraktas från en
slutmonteringshamn i Östersjön direkt till parkområdet kan en eventuell risk för
spridning av främmande arter i samband med dessa transporter därmed avskrivas. En del
komponenter kan dock komma att fraktas från internationella tillverkare direkt till
parkområdet.
Dessa fartyg, och samtliga som gör internationella resor, omfattas av barlastkonventionen
som inrättats med syftet att förhindra spridning av främmande organismer.
Konventionen har införts i svensk lagstiftning genom barlastvattenlag (2009:1165),
barlastvattenförordning (SFS 2017:74) och Transportstyrelsens föreskrifter om
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hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment (TSFS 2017:73).
Lagstiftningen medför ett regelverk kring hantering av barlastvatten samt krav på
gränsvärden gällande antalet levande organismer som får släppas ut. Hanteringen utgörs
av ett skifte av barlastvatten samt en eventuell behandling av det vatten som släpps ut för
att efterleva kraven av gällande gränsvärden. Regelverket anger vidare följande;
-

Skifte av barlastvatten ska utföras minst 200 nautiska mil från närmaste land och
på ett djup av minst 200 meter. Kan det inte uppfyllas ska skifte ske minst 50
nautiska mil från närmaste land på ett djup av minst 200 meter.
För fartyg som passerar havsområden som uppfyller dessa krav ska skiftet ske
innan de går in i Östersjön.

Med beaktning av barlastkonventionen och gällande regelverk anses påverkan vara av
försumbar betydelse för risk för spridning av främmande arter som kan påverka
populationerna av typiska arter i Natura 2000-området.

5.3 Driftsfas
5.3.1

Undervattensljud

Vindkraftverk i drift kan ge ifrån sig ljud från mekaniken i maskinhuset och som en följd
av vindinducerade vibrationer i tornet som sprider sig ner i verkets struktur (Kikuchi
2010, Pangerc m. fl. 2016, Tougaard m.fl. 2020). Dessa ljud har inte påvisats ha någon
tydlig effekt på fiskar (Hoffman m.fl. 2000, Båmstedt m.fl. 2009). Tougaard m.fl. (2020)
sammanställde undersökningar om undervattensljud från vindkraftverk i flera
etablerade vindparker. I Östersjön uppmättes högsta undervattensljudet till 126 dB re 1
𝜇Pa, 83 meter från fundamentet i Utgrunden vindpark som fram till 2018 var i drift i
Kalmarsund. I genomsnitt för alla undersökta vindparker i Östersjön uppmättes cirka 105
dB re 1 𝜇Pa (Tougaard m.fl. 2020). Då fiskar kan exponerats för högre ljud, till exempel
sjöfart, utan att uppvisa någon påverkan så anses ljudpåverkan från vindparken i drift
vara av försumbar betydelse. Hoburgs bank och Midsjöbankarnas naturtyper är också alla
belägna långt ifrån vindpark Aurora och det är därmed troligt att ljudutbredningen från
vindkraftverk i drift inte kommer nå naturtyperna.
Underhåll under driftsfasen kan innebära att det blir en ökning av en viss typ båttrafik
som inte var där innan installationen av vindparken. Det kommer främst ha en påverkan
inom vindparken och ska dessutom sättas i relation till den redan omfattande
fartygstrafiken som pågår inom Natura 2000-området. Därmed anses undervattensljud
under driftsfasen innebära en försumbar påverkan för Hoburgs bank och
Midsjöbankarna.

5.3.2

Hydrografiska förändringar

Studier i Danmark (Dong Energy m.fl. 2006) visar på att hydrografiska förändringar i form
utav förändrade substrat- och strömförhållanden till följd av en vindpark i drift är
minimala inom vindparken till följd av de stora avstånden mellan fundamenten.
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Förändrade strömningsmönster kring fundamenten kan dock leda till finare
sedimentstorlekar i direkt anslutning till fundamenten jämfört med längre bort (Coates
m.fl. 2012, Schröder m.fl. 2006). Ytterligare studier av marina konstruktioner, till exempel
Öresundsbron och vindparken Lillgrund i Öresund har också påvisat minimala effekter av
förändrade strömförhållanden inom områdena där konstruktionerna uppfördes
(Øresundskonsortiet 2000, Edelvang m.fl. 2001).
Inom vindpark Aurora kommer hydrografiska förändringar endast uppkomma mycket
lokalt omkring fundamenten, varför en påverkan på Natura 2000-områdets utpekade
naturtyper och typiska arter är av försumbar betydelse.

5.3.3

Reveffekt

Vindkraftverk till havs fungerar som artificiella rev. Fundamenten blir en livsmiljö för fisk
som till viss del kan liknas vid naturliga hårdbottenmiljöer. Det som vindkraftsfundament
unika jämfört med många andra artificiella rev är att de bryter igenom hela vattenmassan
från botten till ytan. Artificiella rev används ofta för att öka mängden fisk inom ett
havsområde (Bohnsack och Sutherland 1985, Bohnsack 1989) och inom flera etablerade
vindparker så som Lillgrund, Horns rev 1 och Utgrunden har en tydlig reveffekt
observerats (Andersson och Öhman 2010, Bergström m.fl. 2013, Stenberg m.fl. 2015).
Flytande fundament är av annan typ med förtöjningsankare, linor och fundament vid ytan
(flytande) eller vid vattenmassans mitt (semiflytande).
Det provfiske som utfördes i området för Aurora visade på små mängder fisk. eDNAundersökningen visade på ytterligare arter i området. Sammantaget skulle det kunna
innebära en viss reveffekt för några arter i området, men att reveffekten kommer vara av
mindre betydelse än i områden med mer fisk till exempel vindparken Lillgrund i
Östersund (Bergström m.fl. 2013). En eventuellt reveffekt kommer vara av mindre
betydelse vad gäller Natura 2000-områdena. Detta pga. distansen mellan verken och
Natura 2000-områdena, den begränsade mängden fisk i området, att vindkraftverken
täcker en mindre yta totalt sett, och är utspridda över ett stort område.

5.3.4

Risk för indirekt påverkan av marint skräp

En risk som har uppmärksammats när det gäller förankringslinor från flytande
fundament är att marint skräp i form av förlorade fiskeredskap kan fastna. Dessa kan även
fastna i andra typer av fundament eller kablar men risken är mycket lägre. Dessa redskap
kallas för spökfiskande redskap och kan medföra en indirekt påverkan på fiskar som
riskerar fångas i fiskeredskapen. Enligt WWF Polen (2011) är det fiskeredskap som
används inom det demersala- och torskfisket den vanligaste typen av fiskeutrustning som
går förlorat i Östersjön. Denna utrustning, vilket bland annat innefattar garnfiske, kan ha
potential att fortsätta fiska under en lång tid då de består av plast och nedbrytning av
redskapen tar därmed en mycket lång tid. Dock tappar de 80 % av sin effektivitet efter
bara tre månader till följd av degradering av näten. Därefter stabiliseras nätens
fiskeffektivitet runt 5-6 % av den ursprungliga effektiviteten och kan fiska i havet under
flera år (Tschernij och Larsson 2003).
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Enligt MacMullen mf.fl. (2004) förlorade svenska yrkesfiskare i Östersjön totalt cirka
1500 nät under 1998. Senare siffror över hela EU:s fiskeflotta visar dock på att 5500–10
000 nät förloras årligen i Östersjön (WWF Polen 2015). Hur stor andel av
fiskpopulationerna i Östersjön som fångas i spökfiskande redskap är ännu osäkert.
MacMullen m.fl. (2004) uppskattade dock att under en 28 månaders period (september
1999 till december 2003) uppgick fångsten av torsk spökfiskande redskap mellan 3 och
906 ton torsk inom ICES område 25. Detta motsvarar cirka 0,01 till 3,2 % av den totala
landningen av torsk (28 345 ton) inom ICES område 25 under samma period. Dock har
det kommersiella fisket minskat på senare år, inte minst till följd av totalstoppet på
torskfisket som infördes under 2019 och som gäller som minst fram till årsskiftet 20222023 (Havs- och vattenmyndigheten 2021) men också av den låga fisktätheten inom
vindpark Aurora (Öhman m.fl. 2022).
För att minska risken för att spökfiskande redskap ska fastna i förankringslinor inom
vindpark Aurora kommer marint skräp rensas där kablar och fundament ska anläggas.
Detta medför en netto-positiv effekt på marint skräp i parkområdet. Troligtvis kommer
även fiske begränsas inom parkområdet vilket medför att tillförseln av nytt marint skräp
minskar. Vidare fastställer bevarandeplanen för natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna att fisket behöver upphöra inom natura 2000-området för att skydda
tumlare (Länsstyrelsen 2021). Skulle detta ske minskar fisket ytterligare vilket medför att
fiskeredskap inte förloras i havet. Det spökfiskande redskap som redan finns eller tillförs
till Östersjön kan även fastna i naturliga strukturer i havet och därmed inte nå
parkområdet. Därmed är risken liten att spökfiskande redskap ska fastna i
förankringslinor inom vindpark Aurora.
Risken att fisk som rör sig mellan vindpark Aurora och Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna skulle kunna fångas av spöfiskande redskap är därmed mycket
liten. Fiskarter som i stället inte rör sig mellan parkområdet och Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna, utan i stället håller sig till naturtyperna på
utsjöbankarna, riskerar inte att fångas i spökfiskande redskap som fastnar i
förankringslinor i någon större utsträckning.
Under driftfasen kommer fundament behöva underhållas, i samband med detta kommer
det även hållas utkik för potentiellt marint skräp, vilket städas bort om det upptäcks.

5.3.5

Främmande arter

I samband med vindparksetableringen tillförs hårdbottensytor inom vindparksområdet i
form av fundament i ett område som naturligt utgörs av ler- och mjukbotten. Som tidigare
nämnt kan dessa strukturer dra till sig olika organismer. Dessa nya hårdbottenytor
gynnar inte enbart inhemska hårdbottenarter utan skulle kunna nyttjas av främmande
hårdbottenarter. Verksamheten förväntas inte bidra med en introduktion av främmande
arter i området utan det handlar främst om larver som sprids med havsströmmarna.
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Nytillskottet av hårdbottensstrukturer i samband med etableringen av vindparken sker i
en begränsad omfattning och den sker utanför Natura 2000-området. Inom Hoburgs bank
och Midsjöbankarna förekommer även hårdbottnar naturligt. Förutsättningar för
främmande hårdbottensarter att etablera sig inom Natura 2000-området finns därmed
redan på de befintliga hårdbottensytor som förekommer inom Natura 2000-området.
Etableringen av vindkraftsfundamenten bidrar till en marginell ökad förekomst av
hårdbottensytor inom vindparkområdet som kan fungera som substrat till främmande
hårdbottensarter att fästa sig på. Då en etablering av ytterligare hårdbottensytor endast
tillkommer i en begränsad omfattning och sker utanför Natura 2000-området blir
analysen att risken att främmande arter ska spridas från vindparken till Natura 2000områdets naturtyper är av försumbar betydelse. En negativ inverkan från främmande
arter på artsammansättningen i Natura 2000-området förväntas inte uppkomma som ett
resultat av vindparksetableringen.

5.3.6

Elektromagnetiska fält

Sjökablar genererar elektromagnetiska fält vilket skulle kunna påverka marina
organismer. Det elektriska fältet är dock av mindre betydelse då det skärmas av givet
kablarnas isolering. Följaktligen är det främst det magnetiska fältet som skulle kunna ha
en påverkan. Noterbart är dock att även det har en begränsad spridning.
Det högsta elektromagnetiska fältet från internnätskablar i vindpark Aurora kommer
genereras rakt över sjökabeln (som är nedgrävd cirka 1 meter i sedimentet) om cirka
23 μT, vilket är lägre än jordens magnetfält. Fältets styrka avtar snabbt, då det minskar
till cirka 1 μT efter bara fyra meter. Lokalt kan dock starkare fält förekomma i parken,
men dessa kommer alltså inte påverka Natura 2000-områdets naturtyper eller typiska
arter.
Dynamiska kablar används vid flytande fundament och ansluts mellan fundamentet och
havsbotten. Det högsta elektromagnetiska fält som genereras är vid en strömstyrka om
1200 A (ampere) runt kabelns yttermantel, ca 1370 μT för enkelarmerad och 1125 μT
respektive dubbelarmerad kabel. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet och 7,6 meter
(enkelarmerad) respektive 7,2 meter (dubbelarmerad) från kabelns centrum är
magnetfältet mindre än 0,4 μT. Vid dessa beräkningar användes kabeltypen ”våt design”,
vilken inte har en dämpningseffekt. Om i stället en ”torr design” används bildas en
dämpningseffekt av det vattentäta metallhöljet i kabeln, och magnetfältet reduceras med
20–70%. Vid fortsatt utbyggnad av flytande fundament blir det intressant att förstå hur
sjökablar i vattenkolumnen kan påverka fisk (Taormina m. fl. 2018).
Det är mycket som talar för att det magnetiska fältet från sjökablar har en begränsad
påverkan på marint liv generellt, vilket gäller både bottenlevande organismer och fisk
(Dunlop m.fl. 2016, Albert m.fl. 2020). Vid en studie av påverkan från elektromagnetiska
fält på blåmusslor exponerades arten för en effekt om 3,7 mT under 5 veckor (Bochert
och Zettler 2004). Varken fysiologiska effekter, eller effekter på artens överlevnad, gick
att påvisa i studien. Vidare har ytterligare studier gjorts på bottenfauna, där som mest
begränsande fysiologiska effekter gick att påvisa (Jakubowska m.fl. 2019, Stankevičiūtė
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m.fl. 2019). Dock var styrkan på magnetfältet betydligt högre (1 mT) än vad som maximalt
kan uppkomma inom vindpark Aurora eller i angränsande Natura 2000-område. Trots att
kunskapsläget fortfarande är begränsat för bottenlevande ryggradslösa djur är det inte
troligt att elektromagnetiska fält från vindparkens internkabelnät kommer påverka
Natura 2000-områdets naturtyper och typiska arter. Vidare kommer den maximala
effekten från det elektromagnetiska fältet från vindparken vara betydligt lägre än vad som
använts i tidigare studier, vilket leder till att påverkan är av försumbar betydelse.
Flertalet fiskarter har förmågan att känna av elektromagnetiska fält (Öhman m.fl. 2007)
och använder det jordmagnetiska fältet för navigering (Putman m.fl. 2013, 2014, NaisbettJones m.fl. 2017). Detta visar sig fysiologiskt genom att fisk kan ha magnetiskt material i
kroppen (Hanson och Westerberg 1987).
En art som lyfts fram som särskilt intressant när det gäller magnetiska fält är ål. Ålar
migrerar långa sträckor mellan uppväxtområde och lekområde där de navigerar med
hjälp av jordens magnetfält (Naisbett-Jones m.fl. 2017). Studier har visat att det kan bli en
temporär påverkan på ål, med en viss fördröjning och desorientering när de passerar
sjökablar (Westerberg och Begout-Anras 2000, Westerberg och Lagenfelt 2008). En
studie i Lillgrunds vindpark observerades dock inte någon signifikant effekt på ål från
magnetiska fält (Lagenfelt m.fl. 2012). En studie utförd i USA som undersökte sjökablars
inverkan på fisk kunde inte påvisa någon påverkan (Dunlop m.fl. 2016). Studier på
migrerande fiskar och plattfiskar har inte heller kunnat påvisa någon signifikant effekt
(Woodruff m.fl. 2012, Fey m.fl. 2019). Bergström m.fl. (2012) lyfte fram i deras analys om
vindkraftverks effekter att påverkan från magnetiska fält är av en mindre betydelse för
de flesta fiskarter. Den sammantagna påverkan på fisk vad gäller magnetiska fält från
sjökablar anses vara av försumbar betydelse.

5.4 Avvecklingsfas
När vindparken nått sin livslängd, efter cirka 40–45 år, kommer vindparken att avvecklas.
Vindkraftsverk, fundament och transformatorstationer kommer demonteras och platsen
för fundament kommer återställas i erforderlig omfattning. Cirka två år innan
demontering kommer en avvecklingsplan att tas fram med syfte att minimera effekterna
på miljön, samt att området ska vara säkert för fartyg och annan framtida användning.
Avvecklingen sker genom att vindkraftverk och transformatorstationer nedmonteras
med hjälp av ett kranfartyg. Fundament med pålar kan skäras av strax under havsbotten
och därefter lyftas från platsen. För strukturer under havsbotten (delar av fundament
samt kablar) och erosionsskydd görs bedömningen i samråd med myndigheter närmare
tidpunkten för avveckling om huruvida miljöskadan som ett bortplockande av
strukturerna medför är högre än miljönyttan.

5.4.1

Sedimentspridning

Nedmonteringen av fundamenten skulle kunna frigöra mindre mängder sediment i
vattnet. Förhöjda sedimenthalter kan även förväntas om sjökablar ska hämtas upp från
botten. Då en ytterst liten sedimentspridning sker in till Natura 2000-området under
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anläggningsfasen förväntas en obefintlig sedimentspridning in till Natura 2000-området
under avvecklingsfasen. Den sammantagna påverkan av sedimentspridning på områdets
utpekade Natura 2000-naturtyper och typiska arter anses därmed var av försumbar
betydelse.

5.4.2

Miljögifter och näringsämnen

Eftersom avvecklingsarbetet kan komma att innebära en sedimentspridning i samband
med nedmonteringen av vindkraftsfundamenten kan även de organiska föreningar,
näringsämnen och metaller som finns bundna till sedimentet sprida in sig till Natura
2000-området. Sedimentspridningen in i detta område förväntas dock bli näst intill
obefintlig (se avsnitt 5.4.1), vilket därmed även gäller spridningen av organiska
föreningar, näringsämnen och metaller. Den sammantagna påverkan av spridning av
miljögifter under avvecklingsfasen på områdets utpekade Natura 2000-naturtyper och
typiska arter anses därmed vara av försumbar betydelse.

5.4.3

Undervattensljud

Avvecklingsarbetet av vindparken kan generera undervattensljud, men i en betydligt mer
begränsad omfattning än under anläggningsfasen. Ljudet från när ett fundament skärs
bort kan vara störande för fisk i områdets direkta närhet men det är under en begränsad
tid och når inte samma ljudnivåer som vid pålning av monopile-fundament. En ökad
fartygstrafik i samband med avvecklingsarbetet bidrar till en viss förhöjd ljudnivå. Den
påverkan som eventuellt kan uppstå utgörs av beteendeförändringar lokalt kring
fundamenten, dvs. att fisken undviker området i direkt anslutning till avvecklingsplatsen.
Ljudnivåerna i samband med avveckling är dock inte tillräckligt högt för att orsaka
temporär hörselnedsättning. Ingen ljudutbredning väntas heller ske in i Natura 2000området. Den sammantagna påverkan av undervattensljud under avvecklingsfasen på
områdets Natura 2000-naturtyper och typiska arter anses därmed vara av försumbar
betydelse.
I sammanhanget kan det noteras att om vindparken byggs inom en tioårsperiod och den
har en livslängd på uppåt 45 år betyder det att en avveckling skulle kunna dröja till
2070-talet. Hur avvecklingsmetoderna ser ut då vet vi inte idag, men det finns anledning
att förvänta sig att de kommer vara ännu mer effektiva och ha en minimal
miljöpåverkan.

5.4.4

Främmande arter

Precis som under anläggningsfasen kommer installations- och fraktfartyg som använder
sig av barlastvatten att förekomma inom området, vilket kan medföra en risk för att
främmande arter sprids in till Natura 2000-området. Med beaktning av
barlastkonventionen och gällande regelverk (se avsnitt 5.2.5) anses påverkan vara av
försumbar betydelse för risk för spridning av främmande arter som kan påverka
populationerna av typiska arter i Natura 2000-området.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

OX2 AB planerar att bygga en storskalig havsbaserad vindpark med tillhörande
kabelkorridorer i södra Östersjön. Vindparken benämns Aurora och är lokaliserad inom
Sveriges ekonomiska zon, cirka 30 kilometer öster om Öland och cirka 20 kilometer
sydväst om Gotland (Figur 1). Verksamhetsområdet är cirka 1 045 km2 stort och
vattendjupet varierar mellan 43 och 88 meter. Området saknar öar och består helt av
öppet hav.
Angränsande till den planerade vindparken ligger det ca 10 510 km2 stora Natura
2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE330308). I Natura2000-området
ligger tre stycken utsjöbankar; Hoburgs bank, Norra- och södra Midsjöbanken.
Avståndet från utkanten av verksamhetsområdet Aurora till Norra Midsjöbanken är
cirka 10 kilometer, till Hoburgs bank cirka 12 kilometer och till Södra Midsjöbanken
cirka 90 kilometer. Hoburgs bank och Midsjöbankarna är grundare områden i havet, så
kallade utsjöbankar, vilka erbjuder unika förutsättningar för marint liv i Östersjön.
Hoburgs bank och Midsjöbankarna utgör också mycket viktiga övervintringsområden
för flera arter av fågel, framförallt alfågel (Clangula hyemalis) och tobisgrissla
(Cepphys grylle) som är utpekade arter för Natura 2000 området. Hoburgs bank och
Midsjöbankarna är utpekat av regeringen som ett särskilt skyddsområde (SPA) enligt
EU:s fågeldirektiv (2009/147/EEG) samt ett område av gemenskapsintresse (SCI)
enligt EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG). Utpekade naturtyper för området är
sandbankar (1110) och rev (1170).
Bottnarna i verksamhetsområdet är bitvis hypoxiska (syrefattiga) och/eller anoxiska
(syrefria), vilket gör att demersala (bottenlevande) fiskarters utbredning här är
begränsad (SMHI, 2019). Då djupet överstiger 30 meter hyser det inga bra
förutsättningar för musslor och tånglake (Zoarces viviparus) som är viktig föda för
alfågel och tobisgrissla, vilket tyder på att området inte är lämpat som
födosöksområde för arterna.
Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter och vidta åtgärder som på ett betydande
sätt kan påverka miljön i sådana områden som har förtecknats med stöd av 7 kap. 27
§ miljöbalken.

Figur 1. Karta över området för Aurora och kringliggande Natura 2000 område.

1.2

Syfte och omfattning

Föreliggande rapport utgör en bilaga till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för OX2:s
ansökan om tillstånd för påverkan på Natura 2000-område, miljöbalken 7 kap. 28 a §.
Bilagan har tagits fram med syfte att beskriva förutsättningarna för de utpekade
fågelarterna alfågel och tobisgrissla och de typiska fågelarterna för de utpekade
naturtyperna i Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Bilagan
inkluderar även en bedömning av vindparkens potentiella effekter för de berörda
arterna, såväl inom parkområdet som inom det angränsande Natura 2000-området.

Avgränsning
Underlaget har tagits fram inför prövning av Natura 2000. Därför fokuseras rapportens
innehåll till de utpekade arterna alfågel och tobisgrissla och de typiska arter för
naturtyperna sandbankar och rev som är förekommande i området och bedöms
relevanta för den aktuella Natura 2000-prövningen. Den planerade vindparkens
konsekvenser för övriga arter av fågel beskrivs därmed inte. Typiska arter för

naturtyperna i Natura 2000 området berörs i avseende till påverkan på arternas
livsmiljöer i de utpekade naturtyperna. De typiska arterna uppträder i
verksamhetsområdet högst temporärt eller passerar endast under migrationen med
försumbar påverkan.

2

Beskrivning av Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna

2.1

Områdesbeskrivning

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna utgörs av öppet hav och
omfattar en area om cirka 1 051 000 hektar, vilket motsvarar cirka 10 510 km 2.
Området innefattar havsområdena runt Hoburgs Bank, Norra Midsjöbanken, delar av
Södra Midsjöbanken samt delar av Ölands södra grund, vilka utgör exempel på så
kallade utsjöbankar, vilket är en ovanlig naturtyp i Östersjön. Djupet inom området
varierar mellan 9 och 80 meter, där de grundare områdena framför allt förekommer på
och runt utsjöbankarna. Natura 2000-området omfattar även de djupområden med
sedimentationsbottnar som ligger runt om och mellan utsjöbankarna (se områdets
utbredning, bankarnas placeringar samt djupfördelningen i Figur 2).
Utsjöbankar erbjuder goda förutsättningar för många olika djur- och växtarter
eftersom vattenombytet är stort och påverkan från bland annat miljögifter och
övergödning generellt sett avtar med avståndet från kusten. På utsjöbankarna finns
stora ytor med blåmusselbankar och vegetationsklädda bottnar som fyller viktiga
ekologiska funktioner. Dessa habitat lockar till sig höga förekomster av sjöfågel och
området utgör ett särskilt viktigt övervintringsområde för alfågel och tobisgrissla.
Natura 2000-området är också ett viktigt reproduktionsområde för
östersjöpopulationen av tumlare samt ett potentiellt viktigt födosöksområde för de
båda sälarterna knubbsäl och gråsäl. Därutöver utgör utsjöbankarna födosöks- och
uppväxtområden för flera fiskarter.
De prioriterade bevarandevärdena i Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna är de utpekade arterna tumlare, alfågel och tobisgrissla som utnyttjar
hela eller delar av området samt naturtyperna sandbankar (1110) och rev (1170) och
de arter och den biologiska mångfald som är typiska för dessa habitat.
Bevarandeplanen har reviderats och fastställts 20 december 2021. I den reviderade
bevarandeplanen har ejder (Somateria mollissima) tagits bort som utpekad art för
Natura 2000 området.

Figur 2. Utsjöbankarna inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna och Ölands
södra grund. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket och EMODnet]

Avståndet från utkanten av verksamhetsområdet Aurora till Norra Midsjöbanken är
cirka 10 kilometer, till Hoburgs bank cirka 12 kilometer och till Ölands södra grund
cirka 50 kilometer.

2.2

Utpekade fågelarter enligt bevarandeplanen

Utpekade arter enligt bevarandeplanen (Länsstyrelsen Gotlands län & Kalmars län,
2021) är alfågel och tobisgrissla. Kunskapen om förekomsten av alfågel och
tobisgrissla i svenska farvatten i Östersjön kommer från midvinterräkningar som gjorts
från land sedan slutet av 1960-talet (se Nilsson & Haas 2016), båt- och
flyginventeringar till havs av övervintrande sjöfåglar 1965⎼1978, kompletterat med
stickprovsinventeringar fram till 2020 (t.ex. alfågel i Nilsson 2016) samt båt- och
flyginventeringar 1988⎼1993 (Durinck m.fl. 1994) och 2007⎼2010 (Skov m.fl. 2011).
Dessa studier har emellertid inte utförts i verksamhetsområdet Aurora utan har

koncentrerats till grunda utsjöbankar med kända förekomster av sjöfåglar inklusive
alfågel och tobisgrissla. Larsson (2018) har gjort den mest aktuella sammanställningen
av havsområden kring Öland och Gotland av betydelse för rastande och övervintrande
sjöfåglar (Figur 3). I den rapporten redovisas även några fågelinventeringar från båt
som gjorts på 2010-talet.
Enligt publicerad karta i Durinck m.fl. (1994) genomfördes en inventering med båt
längs med en transekt genom den västliga delen av verksamhetsområdet Aurora men
information om fågelobservationer från denna specifikt var inte tillgänglig och tillförde
inte något av värde till den här bilagan.

Figur 3. Lokalisering av vindkraftområdet Aurora i förhållande till nio havsområden kring Öland
och Gotland identifierade av Larsson (2018) som betydelsefulla för sjöfåglar. Områdena är
ungefärligt utritade i kartan. Natura2000-området Hoburgs Bank och Norra Midsjöbanken är
utritat.

2.2.1

Alfågel (Clangula hyemalis)

Alfågeln är en liten dykand med en kroppslängd på 40-47 cm och ett vingspann på 7379 cm. Arten har en cirkumpolär utbredning i arktiska och högarktiska områden, vilket
innebär att arten har ett nästintill sammanhängande utbredningsområde runt jordens
norra pol. Huvuddelen av det europeiska beståndet på 1,6 miljoner häckar på
tundraområdena i Ryssland (Quillfeldt m.fl. 2021). I Sverige finns största antalet
häckande par i de höglänta fjällområden från Härjedalen till nordligaste Lappland,
dessa häckningar är dock sparsamma. Från Dalarna finns ett mindre antal
sommarobservationer, men arten häckar av allt att döma inte regelbundet i
landskapet. Mycket sällsynt konstateras dessutom häckningar i Bottniska viken och
Stockholms skärgård (SLU, 2021). Den svenska häckande populationen bedöms vara i
storleksordningen 900 par (Wirdheim 2020).
Efter sommaren flyttar alfåglarna till områden där de byter fjädrar, så kallad ruggning.
Efter att ruggningen är avklarad fortsätter de till övervintringsområden i Östersjön dit
de börjar anlända i oktober-november. En mindre fraktion av alfåglarna som häckar på
den ryska tundran stannar i Vita havet i nordöstra Ryssland hela vintern.
Speciellt Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken är globalt viktiga
övervintringsområden för den nordeuropeiska och västsibiriska populationen av alfågel
(Larsson 2016, 2018). Alfågel övervintrar även längs Gotlands ostkust, men
huvuddelen av de övervintrande alfåglarna hittas på utsjöbankarna söder om Gotland
(Skov m.fl. 2011). Övervintringsområden finns också i Rigabukten inklusive områden
runt de estniska öarna Ösel och Dagö, samt tyska och polska Östersjökusten. Slupsk
bank i Polen är ett annat betydelsefullt övervintringsområde. Alfåglarna påträffas
vintertid i huvudsak i samma födosöksområden år efter år även om antal på olika
platser kan variera stort mellan olika år. Arten uppehåller sig vid dessa
födosöksområden till april-maj månad då återflyttningen till häckningsplatserna inleds.
I viss utsträckning flyttar alfåglar från utsjöbankarna i april till skärgårdsmiljöerna i
Stockholm och Åland, men merparten ansamlas i maj i östra delen av Finska viken och
Rigabukten innan de fortsätter mot de arktiska häckningsplatserna.
Alfågel tillhör en grupp av sjöfåglar som dyker ner och tar musslor som påträffas på
havsbotten. Vintertid består dieten till stor del av musslor, men under andra perioder
av året konsumeras även andra typer av föda som kräftdjur och fisk. De dyker sällan
ned till större djup än 30 meter och är därför koncentrerade till avgränsade områden
där den bottenlevande faunan är åtkomlig för fåglarna. Sådana födosöksområden
påträffas såväl nära kusten som längre ut till havs. För musselätande dykänder är de
grunda utsjöbankarna i Östersjön av särskilt stor betydelse för deras överlevnad.
Under kallare vinterperioder med mycket isbildning kan området mellan södra Gotland
och Öland vara speciellt viktigt då det mestadels behålls isfritt. Det gör att
distributionen utbredningen av alfågel i området under dessa perioder kan variera.
Vid en studie utförd år 2019–2020 där totalt 13 alfåglar (åtta hannar och fem honor)
fångade på Kolguyev Island i Ryssland utrustades med satellitsändare (Quillfeldt m.fl.
2021) visades att höstmigrationen från häckningsplatser på den ryska tundran
passerar Vita havet, Finska viken, Rigabukten och vidare öster om Gotland till Hoburgs
bank och Midsjöbankarna (Figur 4). Delar av populationen fortsätter ytterligare längre
söderut i Östersjön mot den tyska och polska kusten. Flera individer flög i stort sett
samma rutt fast omvänt tillbaka till häckningsplatserna. Majoriteten tycks flyga direkt
upp till Finska viken, och några individer flög på våren till Stockholms eller Ålands
skärgård för en kort tids stopp innan de fortsatte mot Finska viken och vidare till den
ryska tundran (Quillfeldt m.fl. 2021). I studien konstaterades att alfåglarna under

vinterhalvåret var relativt stationära i ett begränsat område. Det huvudsakliga
vistelseområdet under vintern var drygt 1 000 km2 stort, men med få rörelser mellan
olika födosöksområden i Östersjön.

Figur 4. Översikt över migrationsmönster för alfågel. Redovisad data baseras på
satellitövervakning av en individ av arten (hanne) åren 2019-2020. Anpassad från: Year-round
movements of Long-tailed Ducks (Clangula hyemalis) from Kolguev Island, Barents Sea, Quillfeldt
m.fl. 2021.

2.2.2

Tobisgrissla (Cepphus grylle)

Tobisgrisslan är en mindre alkfågel med en kroppslängd på 32-38 cm och ett
vingspann på 49-58 cm. Arten är marin med nordlig och nästan cirkumpolär
utbredning. Häckning förekommer mycket långt norrut medan de sydligaste
förekomsterna i Europa finns på Irlands sydkust. I Sverige häckar tobisgrisslan
uteslutande längs kusterna och nästan undantagslöst på öar. Den saknas som
häckande på Öland och är ytterst fåtalig i Blekinge. På Västkusten tycks beståndet
vara stabilt eller svagt ökande och totalt konstaterades 637 par 1993-94 (SLU, 2021)
och i Skåne är den fåtalig. Omkring 2008 bedömdes Västkustpopulation inklusive
Skåne utgöra cirka 1 360 par (Ottosson m.fl. 2012).
Östersjöpopulationen av tobisgrissla anses vara skild från artfränder som häckar längs
den svenska västkusten och i Nordatlanten och utgör därför en egen ras (Cepphus
grylle grylle). Merparten av tobisgrisslor som häckar i Östersjön tillbringar hela året i
Östersjön. De grunda utsjöbankarna i centrala Östersjön är viktiga platser under
vintern för östersjöpopulationen av tobisgrissla där de påträffas på grundområden med
10–30 meters djup. Tobisgrisslor fångar och äter i huvudsak bottenlevande fisk, varav
tånglake är ett viktigt byte i Östersjön (Durinck m.fl., 1994). Tånglake lever i salt och
bräckt vatten ned till 40 meters djup. Enligt Durinck m.fl. (1994) stannar en påfallande
del av de äldre fåglarna i närheten av häckningsplatserna även under vintern. De
tobisgrisslor som observeras under migration till övervintringsområden i den södra
delen av Östersjön kan i huvudsak förväntas vara yngre fåglar, men detta är såvitt
känt inte fastställt.

Utbredning och tätheter av övervintrande tobisgrissla i Östersjön inventerades senast i
större skala under åren 1988-1993 i delar av Östersjön (Durinck m.fl. 1994). Eftersom
tobisgrissla är svårupptäckt vid flyginventering baseras rapporten delvis på den
båtinventering som gjorts mellan 1988-1993 eftersom det är den senaste och mest
omfattande som gjorts i området. Inventeringen visade högst tätheter av tobisgrissla,
cirka 90%, på grundare områden med djup på mellan 0-30 meter. Störst förekomst
observerades på 20-30 meter (cirka 45%). På över 30 meters djup noterades ytterst
få tobisgrisslor (<10%), vilket förtydligas i stapeldiagrammet i Figur 5 nedan. Studien
visar även att området kring Aurora vid denna tidpunkt inte hade någon hög täthet av
tobisgrissla (<0,01 individ/km2). Sedan inventeringarna gjordes bedöms antalet
häckande tobisgrisslor i Sverige ha minskat med 20% (se avsnitt 2.3.2.), varvid den
utbredning och täthet som redovisas i Figur 5 bör betraktas som artens maximala
utbredningsområde och täthet under vinterperioden i Östersjön.

Figur 5. Utbredning och täthet av tobisgrissla vintertid i Östersjön åren 1988-1993 (Durinck m.fl.,
1994). Inventeringarna visade högst tätheter av tobisgrissla (cirka 90 %) på grundare områden
med djup på mellan 0-30 meter. Störst förekomst observerades på mellan 20-30 meter. På över
30 meters djup var det låga förekomster av tobisgrissla, vilket ses i stapeldiagrammet i figuren.
Lokalisering av verksamhetsområdet Aurora är utritat på ett ungefär i blått.

2.3

Status och hot

2.3.1

Alfågel

Antalet övervintrande alfåglar i Östersjön har minskat snabbt och populationen klassas
som starkt hotad (Artdatabanken 2020). Alfågeln är klassificerad som ”Vulnerable” på
IUCNs globala rödlista och som ”Endangered” på Helcoms rödlista över hotade arter.
Arten har minskat kraftigt på relativt kort tid och är en av få marina arter i den
svenska faunan där en betydande andel av världspopulationen för sin långsiktiga
överlevnad är beroende av havsområden inom svensk ekonomisk zon. Vid
inventeringar i Östersjön 1992/93 estimerades antalet övervintrande alfåglar till 4,3
miljoner individer, varav 1,4 miljoner i svenska vatten och 1 miljon på Hoburgs bank
och Midsjöbankarna (Durinck m.fl. 1994, Nilsson 2016). Vid en Östersjöinventering
2007–2009 hade det totala vinterbeståndet av alfågel i Östersjön minskat med cirka
65 % från åren 1992/93 till 1,5 miljoner (Skov m.fl. 2011). I den svenska delen av
Östersjön räknades 435 000 alfåglar 2009. Däremot tyder de svenska inventeringarna
från 2010, 2011 och 2016 inte på någon ytterligare nedgång (Nilsson 2016). Orsaken
till minskningen av alfågel i Östersjön är inte helt känd men tros främst bero på en
kombination av låg ungproduktion på häckningsplatser på den arktiska tundran och
dödlighet vid oljeutsläpp, samt som bifångster i nät vid kommersiellt fiske (Larsson
2018, Artdatabanken 2020). I Rigabukten har även antalet övervintrande alfåglar
minskat på grund av lägre bentisk produktion till följd av bättre övergödningskontroll
(Skov m.fl. 2020). Pågående klimatförändringar kan påverka förutsättningarna för
lyckad häckning i den arktiska miljön men kan också innebära att fler alfåglar väljer
att övervintra längre norrut i områden där de blir svårare att övervaka (Fox m.fl.
2019).
I de senaste sammanställningarna är den nedåtgående trenden inte lika tydlig. 2020
estimerades antalet alfåglar på Hoburgs bank och Midsjöbankarna vid flyginventering
till omkring 615 000 individer (Fredrik Haas - Lunds universitet, på uppdrag av
Naturvårdsverket, opublicerat, 2020). Än så länge går det inte dra några större
slutsatser kring trenden, eftersom hela Östersjömaterialet behöver sammanställas
först. Men det som går att säga är att den nedåtgående trenden inte är lika tydlig nu
som tidigare år, och att bankarna i Natura 2000 området är fortsatt viktiga områden
för arten. Tidigare studier (Nilsson, 2016) har visat på en årlig populationsminskning
på 7% fram till 2009 och därefter cirka 2% populationsminskning från 2011 och
framåt (Hav, 2018). Tabell 1 redovisar sammanställning av nämnda inventeringar.
Tabell 1. Sammanställning av redovisade antal av övervintrande alfåglar i hela Östersjön, svenska
delen av Östersjön, enbart Hoburgs bank och Midsjöbankarna samt den häckande populationen i
svenska fjällen. Uppgifter från Durinck m.fl. (1994), Ottosson m.fl. (2012), Nilsson (2016),
Wirdheim (2020) samt Fredrik Haas, Lunds universitet, flyginventering på uppdrag av
Naturvårdsverket, opublicerat.

År

Östersjön

Svenska
Östersjön

Hoburgs bank &
Midsjöbankarna

Svenska pop.
Fjällen

1970-talet

Uppgift
saknas

Uppgift saknas

Uppgift saknas

1000-2000 par

1992/1993

4,3 milj.

1,4 milj

1 milj.

1000-2000 par

2007-2009

1,5 milj.

435 000

300 000

850-1800 par

2010

Uppgift
saknas

>700 000

632 000

Uppgift saknas

2011

Uppgift
saknas

472 000

365 000

Uppgift saknas

2016

Uppgift
saknas

370 000

260 000

Uppgift saknas

2018

Uppgift
saknas

Uppgift saknas

Uppgift saknas

900 par

2020

Uppgift
saknas

Uppgift saknas

615 000

Uppgift saknas

Statusklassning

Starkt
hotad
(Helcom)

Starkt hotad
(Artdatabanken)

Starkt hotad
(Artdatabanken)

Nära hotad
(Artdatabanken)

2.3.2

Tobisgrissla

Under de senaste 20 åren har antalet tobisgrisslor i Sverige minskat med 20% och
arten klassas som “Nära hotad” i den nationella rödlistan (ArtDatabanken 2020). I
egentliga Östersjön häckar cirka 20 000 par (Durinck m.fl., 1994). I grova drag kan
man säga att hälften häckar i Sverige och hälften i Finland. De viktigaste
övervintringsplatserna i Östersjön redovisas i Figur 5, där det är tydligt att cirka 90%
av tobisgrisslorna övervintrar i områden som understiger 30 meters djup. Nästan
hälften av alla tobisgrisslor i Östersjön övervintrar i området mellan Rønne bank
(söder Bornholm) till Slupsk bank i Polen. Den svenska populationsutvecklingen
varierar mellan geografiska områden i landet med en bedömd nationell population av
11 000 par, varav 10 000 par i Östersjön (Wirdheim 2020). På Gotland finns endast
cirka 20 häckande par tobisgrisslor, varav samtliga sannolikt på endast en lokal,
Östergarnsholm utanför Gotlands östra kust (Larsson 2018).
Minskningen av det totala antalet tobisgrisslor är inte helt klarlagt. Minskningen i
Sverige sedan 1990-talet kopplas framförallt till en minskning av östersjöpopulationen
där betydande hot utgörs av minkpredation under häckning och oljeutsläpp vid
övervintringsområdena (ArtDatabanken 2020). Även dödlighet som bifångst vid
nätfiske kan vara ett hot mot tobisgrisslor i Östersjön (Larsson 2018).

2.4

Typiska fågelarter för naturtyperna rev och sandbankar

Typiska fågelarter för naturtyperna sandbankar och rev listas nedan (Tabell
2). Typiska arter för naturtyperna är en typ av indikatorarter för naturtyperna, de
indikerar något om naturtypens bevarandestatus och är lämpliga ur
uppföljningssynpunkt.
Tabell 2. Typiska fågelarter för naturtyperna sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170)
(Naturvårdsverket, 2014, Naturvårdsverket, 2011 , Länsstyrelsen Gotlands län & Kalmars län,
2021). Arter markerade med grön text är arter som är utpekade som typiska arter för naturtypen
sandbankar enligt Naturvårdsverkets (2011) vägledning, men som inte nämns som typiska arter i
bevarandeplanen för Natura 2000-området från 2021.

Typiska fågelarter sandbankar
Alfågel, ejder, storlom, smålom, sjöorre

Typiska fågelarter rev
Alfågel, ejder, sjöorre

Ejder har tidigare inkluderats som en utpekad fågelart för sandbankarna inom Natura
2000-området. I den uppdaterade bevarandeplanen som antagits i december
2021 finns inte ejder med som utpekad art då den inte förekommer i området. Arten
är däremot klassad som en typisk art för båda naturtyperna sandbankar och rev. Ejder
klassas som starkt hotad enligt den nationella rödlistan (ArtDatabanken 2020).

Ejder passerar Natura 2000-området under flyttningsperioden på våren, men det finns
inga inventeringar som indikerar på att ejder rastar i stora antal i Natura 2000området eller verksamhetsområdet under vårflyttningen. De flyttande ejdrarna kan
återfinnas över stora områden i denna del av Östersjön. Förekomsten i Aurora är
begränsad under flyttningen (bekräftat med utförda flyginventeringar 2021) och tyder
inte på att verksamhetsområdet för Aurora är av ekologisk betydelse för arten.
För arterna storlom (Gavia arctica), smålom (Gavia stellata) och sjöorre
(Melanitta nigra) visar tidigare inventeringar (Skov m.fl. 2011) samt utförda
flyginventeringar (2021) på en mycket sparsam förekomst i Natura 2000-området
samt verksamhetsområdet Aurora. Sjöorre övervintrar främst i ett område vid
Danmarks nordöstra kust, västkusten i Sverige, Polska kusten samt Estland. Smålom
och storlom övervintrar i östersjön främst vid Lettland-litauiska kusten, samt delvis på
Slupsk bank men i Sverige endast sparsamt-sällsynt längs västkusten.
Samtliga av de typiska arterna är sjöfåglar som flyger på en låg höjd ovanför
vattenytan och födosöker i vattenkolumnen (Fox & Petersen 2019). Sjöorre bedöms ha
en genomsnittlig flyghöjd på 9.4 meter över vattenytan (Cook m.fl. 2012). Vid studier
på Utgrunden vindkraftpark i södra Kalmarsund noterades fyra kollisioner av ejder vid
drygt 100 000 passerande individer (Pettersson 2005). De förekommer högst
sporadiskt i Natura 2000-området och uppträder ytterst begränsat. Deras
huvudsakliga migrationsstråk går utanför Auroras område och någon omfattande
migration förväntas inte förekomma genom verksamhetsområdet.

2.5

Övriga fågelarter i Natura 2000 området

Fågelarter som enligt bevarandeplanen förekommer i Natura 2000-området är alfågel,
tobisgrissla, sillgrissla (Uria aalge), tordmule (Alca torda), ejder, sjöorre, storlom,
smålom, svärta (Melanitta fusca), måsfåglar (skrattmås - Chroicocephalus ridibundus,
gråtrut - Larus argentatus, fiskmås - Larus canus, silltrut - Larus fuscus fuscus,
havstrut - Larus marinus) och tärnor. Dessa redovisas i artförteckning i Bilaga 7 till
bevarandeplanen. Tabell från bilagan är infogad nedan (Tabell 3), med
tillägg/revideringar gjorda inom ramen för detta dokument markerat i grönt. De övriga
fågelarterna bedöms inte inom ramen för Natura 2000-MKB:n.
Tabell 3. Tabell från Bilaga 7 Artförteckning från bevarandeplan för Natura 2000 området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna (Länsstyrelsen, 2021). Grön text är tillägg/revidering gjorda inom
ramen för detta dokument. *Typisk art för naturtypen sandbankar enligt Naturvårdsverket
(2011).

Vetenskapligt
namn

Svenskt
namn

Sveriges
rödlista

Alca torda

Tordmule

LC

Cepphus grylle

Tobisgrissla

NT

Chroicocephalus
ridibundus

Skrattmås

NT

Clangula
hyemalis

Alfågel

NT/EN

Helcom
rödlista

Typisk art

Kommentar
Övervintrare
och födosök
häckningstid

VU

2500 ind.
vintertid
Sparsam,
mest under
flyttning

EN

Sandbankar/
Rev

Talrik
vintertid

Gavia arctica

Storlom

LC

CR

Sandbankar*

Sällsynt
vintertid

Gavia stellata

Smålom

NT

CR

Sandbankar*

Sparsam
vintertid

Larus
argentatus

Gråtrut

VU

Övervintrare

Larus canus

Fiskmås

NT

Övervintrare

Larus fuscus
fuscus

Silltrut

VU

Larus marinus

Havstrut

NT

Sparsam

Melanitta fusca

Svärta

VU

Sällsynt
vintertid

Melanitta nigra

Sjöorre

LC

EN

Rev/
Sandbankar*

Sparsam
vintertid

Somateria
mollissima

Ejder

EN

EN

Sandbankar/
Rev

Saknas utom
under
flyttning

Uria aalge

Sillgrissla

LC

VU

Födosök
häckningstid

Hela året

De arter som inte redan hanterats i kapitel 2.2 Utpekade arter samt 2.4 Typiska arter
för naturtyperna sandbankar och rev är måsfåglarna, tordmule, sillgrissla samt svärta.
Svärta är utbredd i hela södra Östersjön under vintern, med högst täthet i de
sydligaste delarna av Östersjön vid Lettland (delvis i Rigabukten) och Polens kust.
Inom Natura 2000-området förekommer arten sällsynt under övervintringen.
Östersjöns andra alkor (tordmule och sillgrissla) förekommer främst på Stora och Lilla
Karlsö där Östersjöns största kolonier förekommer. Fåglarna övervintrar dels kring
Karlsöarna samt bort till Knolls grund, samt delvis kring Norra Midsjöbanken (Durinck
m.fl. 1994). Tordmule flyger till Hoburgs bank under häckning för födosök (Isaksson
m.fl. 2019). Arterna förekommer i Natura 2000-området i låga tätheter vintertid.
Natura 2000-området utgör inget viktigt övervintringsområde för arterna. Inom
verksamhetsområdet förekommer de sporadiskt och endast temporärt.
Måsfåglar förekommer i Östersjön under hela året. Verksamhetsområdet har ingen
särskild betydelse för arterna på så sätt att de koncentreras mer till detta än till andra
vatten med liknande förhållanden. Inom Natura 2000-området innebär övervintrande
alfåglar en attraktionskraft då måsfåglar kan parasitera på dessa och stjäla föda från
dessa. Fiskmås är den mest förekommande i området, därefter gråtrut medan havstrut
förekommer mer sparsamt. Dvärgmås uppträder regelbundet men sparsamt i Natura
2000-området under flyttning vår och höst. Silltrut förekommer sommartid främst på
Hoburgs bank för att födosöka i samband med häckning på Stora Karlsön. Enligt
tidigare studier av Isaksson m.fl. (2016) flyger dessa silltrutar inte genom
verksamhetsområdet utan håller sig generellt närmare Gotlands kust.

3

Genomförda utredningar

3.1

Metodik

I syfte att beskriva förekomsten av fågel inom vindpark Aurora används tidigare
publicerade fågeldata tillsammans med data från utförda inventeringar.
Kunskapsunderlaget har även utökats genom att upplysningar har mottagits genom
samråd. Under året (2021) har olika typer av inventeringar utförts såsom
flyginventeringar med både observatör och LiDAR, landbaserade migrationstudier,
radarstudier och en båtinventering för att inhämta en bred kunskapsbas som täcker
hela året (tabell 4).
Som grund för att beskriva förekomsten av sjöfågel har flyginventering genomförts i
området under vintern (jan-mars) 2021. Flyginventeringar har även utförts under
sommaren 2021 samt med LiDAR under hösten 2021. Sommarinventeringen utfördes
med syfte att generellt utforska vilka arter som förekommer på bankarna samt i
verksamhetsområdet under sommaren. Höstinventeringen utfördes med syfte att
kartlägga fåglars migration genom verksamhetsområdet, vilket inte i någon större
omfattning innefattar alfågel och tobisgrissla, och beskrivs därmed vidare i ansökan
om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.
Under våren 2021 gjordes även observationer av migrerande fåglar på lokalerna
Ölands södra udde (även radar), Hoburgen och Stora Karlsö. Landbaserade
migrationsstudier utfördes även under hösten 2021 i samarbete med Ottenby
fågelstation och lokala ornitologer. Där observerades alfåglar och tobisgrisslor, varav
denna inventering redovisas för i detta dokument. Höstinventeringen med LiDAR
utfördes med fokus på hur flyttfågelstråk förekommer i förhållande till
verksamhetsområdet. Dessa inventeringar gav inga resultat med förekomst av alfågel
och tobisgrissla och redovisas därmed inte i denna fågelbilaga, men kommer redovisas
i fågelbilaga för tillståndsansökan för SEZ.
Under vintern (december) 2021 utfördes även en båtinventering med observatör med
fokus på sjöfågel och framförallt tobisgrissla.
Tabell 4. Översikt av inventeringar gjorda under 2021.

Inventeringar utförda under
2021

vinter

Flyginventering med observatör

X

vår

sommar

höst

X

Flyginventering med LIDAR
(migration)

X

Flyginventering med observatör
(migration)

X

Landbaserad migrationsstudie

X

Landbaserad migrationsstudie Radar

X

Båtinventering med observatör

3.1.1

X

X

Flyginventeringar av sjöfågel

Flyginventeringar av fågel i området har utförts vid tre tillfällen under vinterperioden
år 2021 (8 januari, 28 februari och 23 mars) samt vid två tillfällen sommaren 2021.
Det är under vinterperioden som antalet sjöfåglar förväntas vara som högst i området.

Investeringstillfällena spreds ut för att få en bra täckning av de övervintrande fåglarna.
Flyginventeringarna sommartid utfördes 20 juni och 12 augusti.
Flyginventeringen genomfördes i form av linjetaxering där planet flög efter
förutbestämda linjer och navigerade efter GPS (Figur 6). Metoden är densamma som
rekommenderas av HELCOM (Guidelines for monitoring seabirds at sea, 12 november
2021). Fågelobservationerna klassades efter avståndet från flygplanet i tre band:
A = upp till 163 m (25-90° vinkel från flygplanet),
B = 163-432 m (10-25° vinkel) samt
C = 432-1000 m (4-10° vinkel)
Band A täcker inte fullt ut 326 m på grund av en död zon under flygplanet, vilket togs
hänsyn till vid beräkning av fågeltätheter. Vid flygning kalibrerades vinkeln till
flygplanet regelbundet med hjälp av en inklinometer.
Vid flygning framfördes planet med en hastighet av cirka 180 km/h (100 knop) på
cirka 70 m höjd (250 fot) över vattenytan. Positionen fastställdes kontinuerligt och
sparades i en särskild fil. Alla observationer av sjöfåglar noterades på en diktafon med
uppgift om tidpunkt, art, antal, position i band och beteende. Efter avslutad
inventering kopplades fågelobservationerna till en position (lat/long) från GPS:ens fil.
Då flygplanet förflyttade sig 50 m per sekund kan felmarginalen i positionsbestämning
av observerade fåglar vara +/- 100 m.
Flygningar över Aurora gjordes i medelvindar av maximalt 7 m/s och enbart i god sikt
utan nederbörd. Förutsättningarna under inventeringsdagarna redovisas i Tabell 5.
Tabell 5. Datum och förutsättningar vid respektive flyginventeringstillfälle.

Datum

Område

Väder

Vågor
(Beaufort)

Tid

Kommentar

8 jan -21

Aurora

Mulet, enstaka
regnbyar, god
sikt

3-5

12:2715:28

Flygning i ett
sträck

28 feb -21

Aurora

Klart, sol,
utmärkt sikt

2-3

12:3415:59

Flygning i ett
sträck

23 mars -21

Aurora

Klart, sol,
utmärkt sikt

2-3

10:1813:21

Flygning i ett
sträck

20 juni -21

Aurora+
NMB+HB

Klart, sol, god
till utmärkt
sikt

2-5

08:3416:16

Mellanlandning
och paus i Visby

12 aug -21

Aurora+
NMB+HB

Klart till
halvklart, sol,
utmärkt sikt

2-4

09:0417:39

Mellanlandning
och paus i Visby

Flyginventeringarna under vintern 2021 gjordes längs åtta linjer med cirka fyra
kilometers avstånd mellan varje linje och totalt längs cirka 500 kilometer, varav 263 i
verksamhetsområde Aurora (se Figur 6). Linjerna låg inom ett område som var 1810
km2 stort. Sommarflygningarna gjordes utöver samma flyglinjer som under vintern
även på de grundaste delarna av Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken.

Figur 6. Karta över flyglinjer som flugits vid flyginventeringarna över Aurora under jan-mars 2021
samt under sommaren 2021 (gröna linjer), samt över Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken
under sommaren 2021 (röda linjer).

3.1.2

Landbaserade migrationsstudier

Under våren 2021 gjordes observationer av migrerande fåglar på lokalerna Ölands
södra udde (även radar), Hoburgen och Stora Karlsö. Under hösten 2021 gjordes
observationer av migrerande fåglar på lokalerna Ölands södra udde + Sebybadet
(även Triberga läge strax norr därom) samt Faludden (Tabell 6). Se Figur 7 för
lokalisering av de olika lokalerna för de landbaserade migrationsstudierna. Ytterligare
skedde spontant inrapporterade observationer till Artportalen från ett flertal andra
relevanta lokaler i regionen där observatörer har räknat migrerande fåglar.

Tabell 6. Sammanställning av förutsättningar för de landbaserade migrationsstudierna. Inom
parentes under metod (tid för observationspass; fm=förmiddag, kv=kväll). Utöver den
organiserade studien inrapporterades observationer av migrerande sjöfåglar till Artportalen.

Lokal

Antal dagar

Period

Metod

Våren 2021
Ölands södra udde

10

29.4-8.5

Observatör (fm)

Ölands södra udde

2

26 och 30.5

Hoburgen

12

1-12.5

Observatör (fm)

Stora Karlsö

22

1.5-2.6

Observatör (fm/kv)

Ölands södra udde

6

17.9-14.10

Sebybadet

2

16-17.10

Observatör (fm+kv)

Triberga läge

5

17.9-14.10

Observatör (fm+kv)

21

17.9-9.12

Radar

Hösten 2021

Faludden

Observatör (fm)

Observatör (fm)

Figur 7. Platser för de olika lokalerna för landbaserade migrationsstudier.

3.1.3

Båtinventering med observatör

En fågelinventering från båt utfördes 17-18 december 2021 med fokus på sjöfågel och
i synnerhet på tobisgrissla då arten är mer svårupptäckt från flygplan. Därför utfördes
en kompletterande inventering för att verifiera dess potentiella förekomst i området.
Båtturen hade som primärt syfte att utföra marinbiologiska undersökningar i området,
därav ruttens utformning inom verksamhetsområdet (Figur 8). Båten utgick från
Västervik på morgonen 17 december och passerade strax norr om Ölands norra udde
och fortsatte i sydostlig riktning mot verksamhetsområde Aurora där datainsamling
genomfördes från båten 18 december (se Figur 8 för båtrutten som inventering skedde
längs med). En erfaren ornitolog gjorde fågelinventering längs med båtens färdrutt
under i stort sett hela den ljusa tiden av dygnet. Fågelregistreringar bokfördes enligt
metodik beskriven av HELCOM (Guidelines for monitoring seabirds at sea, 12
november 2021).

Figur 8. Översikt över båtrutten från Västervik till verksamhetsområdet Aurora vilken inventering
med observatör skedde längs med.

3.2

Resultat av utförda utredningar

3.2.1

Alfågel

Vid de tre flyginventeringar som utfördes under vintern 2021 (jan-mars) var alfåglarna
generellt fåtaliga, med något fler räknade 28 februari 2021 (se Tabell 7). Majoriteten
av de individer som observerades vid inventeringen påträffades utanför
verksamhetsområdet för Aurora. Vid inventeringen 28 februari 2021 räknades 140
alfåglar i verksamhetsområdet Aurora medan övriga flygningar resulterade i fyra
respektive sju noterade alfåglar i Aurora. Se lokalisering av observationerna i Figur 9Figur 11.
Tabell 7. Antal individer av alfågel som observerats vid respektive flygning år 2021.

Art
Alfågel (hela inventeringsområdet)
Alfågel (endast inom Aurora)

8 januari

28 februari

23 mars

25

393

14

4

140

7

Majoriteten av de observationer som gjordes av alfågel inom verksamhetsområdet för
Aurora avser få och enstaka fåglar alternativt mindre grupper av fåglar där gruppens
storlek underskred sju individer. Flockar med fler än sju individer noterades endast
utanför verksamhetsområdet (se Figur 9 till Figur 11).
Genom att använda det observerade antalet alfåglar går det att estimera det verkliga
antalet i verksamhetsområdet. Av de 140 alfåglar som räknades i Aurora vid
inventeringen 28 februari 2021 sågs 126 i band A som täcker ett område med 320 m
bredd och antalet räknade fåglar multiplicerades med faktor 12,5 (se Nilsson 2016).
Med fyra kilometers avstånd mellan linjerna estimerades att cirka 1 600 alfåglar fanns
i hela verksamhetsområdet vid detta tillfälle. Vid de andra två inventeringarna i januari
och mars estimerades antalet alfåglar till färre än 100 individer i Aurora.

Figur 9. Positioner för observerade alfåglar vid flyginventering över Aurora 8 januari 2021. Notera
att kartan enbart redovisar situationen inom det inventerade området och därför inte ger
information av individtäthet utanför området i övriga havsområdet.

Figur 10. Positioner för observerade alfåglar vid flyginventering över Aurora 28 februari 2021.
Notera att kartan enbart redovisar situationen inom det inventerade området och därför inte ger
information av individtäthet utanför området i det övriga havsområdet.

Figur 11. Positioner för observerade alfåglar vid flyginventering över Aurora den 23 mars år 2021.
Notera att kartan enbart redovisar situationen längs flygrutten och därför inte ger information av
arttäthet utanför området i det övriga havsområdet.

Figur 12 redovisar resultat av inventeringar som utförts av alfågel i
verksamhetsområdet (tre flygningar av Ottvall Consulting, jan-mars 2021) samt på

bankarna (utfört 6-7 februari 2020 av Ottvall Consulting tillsammans med Fredrik Haas
- Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket, opublicerat material). Alfågel har
inventerats inom de rödmarkerade områdena. Inom de inventerade områdena hittades
högst tätheter av alfåglar på Hoburgs bank, med flockar upp till 3000 individer.
Verksamhetsområdet för Aurora har låga tätheter av alfåglar med endast enstaka
individer (flock upp till 7 individer). Även Södra Midsjöbanken har inventerats men
ingår inte i aktuellt Natura 2000-område. Inventeringarna visar att förekomsterna av
alfågel är högre även på Södra Midsjöbanken, varför den också kan förväntas vara av
betydelse för alfåglarnas bevarandestatus. Övriga havsområden har ej inventerats
men förväntas ha låga förekomst av alfågel, åtminstone i paritet med
verksamhetsområdet för Aurora. En tidigare studie från 2011 av Skov (Figur 13)
styrker även låga förekomster (1-5 individer/km2) av alfågel både i
verksamhetsområdet och i kringliggande djupare havsområden med djup över 30
meter och högre förekomster (60-70 individer/km2) på djup mellan 1-30 meter (Skov,
2011). Alfåglars rörelsemönster under vintertid pekar på att de är relativt stationära i
sina övervintringsområden och troligtvis inte rör sig i någon större omfattning mellan
bankarna (Quillfeldt, 2021) (FEBI, 2013).
Sammantaget visar inventeringsresultatet att det förekommer stora numerärer av
övervintrande alfåglar på Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken i jämförelse med det
fåtaliga antalet registrerade fåglar (1-7 individer i en flock) i Auroras
verksamhetsområde. Förekomsten i verksamhetsområdet kan mer beskrivas som

tillfällig på grund av verksamhetsområdets karaktär med ytterst begränsade
möjligheter till födosök för alfåglar.

Figur 12. Observerade tätheter av alfåglar vid flyginventering av Ottvall Consulting inom
verksamhetsområdet för Aurora i januari-mars 2021, redovisat jämte observerade tätheter vid
flyginventering av Hoburgs bank 6 februari 2020 och Midsjöbankarna 7 februari 2020 (uppgifter
från flyginventeringar från Fredrik Haas, Lunds universitet i uppdrag av Naturvårdsverket,
opublicerat material). Övriga områden har ej inventerats, men alfåglar antas förekomma i
omkringliggande områden i åtminstone liknande täthet som inom verksamhetsområdet Aurora,
men data för dessa områden saknas.

Figur 13. Observerade tätheter av alfåglar från båtinventering (Skov, 2011) gjorda i
Östersjöområdet mellan 2007-2009. Inventeringen visade på låga tätheter av alfåglar i Auroras
verksamhetsområde i jämförelse med de högre tätheterna observerade vid Hoburgs bank, Norra
Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken.

Sommarinventeringarna som utfördes 2021 visade inte på några fynd av alfågel inom
verksamhetsområdet.
Vid de organiserade landbaserade migrationsstudierna observerades totalt 507 alfåglar
på sydöstra Öland under tolv dagar fram till och med 19 oktober. Enstaka individer
noterades i slutet av september men 13 oktober var första dagen med omkring 100
individer. Den högsta noteringen som inrapporterades till Artportalen på Öland var
1810 individer 19 oktober. Tabell 8 redovisar bokförda observationer av migrerande
alfåglar inom den organiserade studien som utförts från land på platserna Gotland –
Faludden samt Sydöstra Öland, samt inrapporterade alfåglar till Artportalen från
Kuppen på östra Gotland samt sydöstra Öland (uppgifter från de sistnämnda har
begränsats till rapporter med minst 500 migrerande individer).

Vid Faludden på sydöstra Gotland räknades 7472 alfåglar under 15 dagar fram till och
med 24 oktober. Samtliga jämförbara dagar inom den organiserade migrationsstudien
räknades fler alfåglar vid Faludden än längs Ölands östra kust. Även inrapporterade
uppgifter till Artportalen av migrerande alfåglar omfattade fler individer på östra
Gotland (lokalen Kuppen på Östergarn) motsvarande dagar på östra Öland.
Uppgifterna ligger i linje med studien av Quillfeldt m.fl. (2021) att alfåglarna tycks
främst migrera öster om Gotland, och att Aurora sannolikt inte ligger i det
huvudsakliga stråket.
Det är inte helt känt hur alfågel flyttar norrut från övervintringsområdena på våren.
Kunskapsläget om hur migrationsrutterna sträcker sig är begränsat till ett fåtal studier
samt landbaserade observationer. Merparten av individerna bedöms dock flyga öster
om Gotland, längs estniska kusten, upp mot Finska viken och sedan vidare till ryska
tundran. En viss andel av populationen flyger till Ålands och Stockholms skärgård
innan de flyger vidare till Finska viken och sedan ryska tundran. Inga studier eller
landbaserade observationer tyder på att alfåglar flyger väster om Gotland och genom
verksamhetsområdet under migrationen men sådana rörelser kan inte uteslutas.
Tabell 8. Bokförda migrerande alfåglar inom den organiserade studien (Gotland – Faludden samt
Sydöstra Öland - organiserat) samt inrapporterade alfåglar från Kuppen på östra Gotland samt
sydöstra Öland till Artportalen. De senare uppgifterna har begränsats till rapporter med minst 500
individer.

Datum

GotlandFaludden -

GotlandKuppen -

Organiserat
(antal)

Artportalen
(antal)

Sydöstra
Öland Organiserat
(antal)

Sydöstra
Öland Artportalen
(antal)

17 sept

0

-

0

-

19 sept

0

-

0

-

20 sept

0

-

0

-

28 sept

18

-

4

-

29 sept

8

-

0

-

10 okt

82

-

0

-

11 okt

39

-

0

-

12 okt

683

-

0

-

13 okt

1880

-

112

-

14 okt

1517

-

293

-

18 okt

460

-

98

-

19 okt

130

3010

0

1810

23 okt

1765

-

-

-

24 okt

890

-

-

-

1 nov

805

2580

-

-

2 nov

850

7640

-

-

3 nov

-

2520

-

-

4 nov

-

-

-

1148

8 nov

-

1865

-

-

9 nov

-

-

-

527

13 nov

-

1415

-

660

14 nov

-

3805

-

1540

15 nov

-

1848

-

688

27 nov

792

-

-

-

28 nov

505

-

-

-

3.2.2

Tobisgrissla

Tobisgrissla har inte observerats vid flygningarna över Aurora under 2021.
Tobisgrisslor förekommer i normalfallet inte på de djup som finns i
verksamhetsområdet eftersom de mestadels påträffas i närheten av sina grundare
födosöksområden på 10–30 meters djup (Durinck m.fl. 1994). Ytterligare är
tobisgrisslor inventeringsmässigt svårupptäckta under flyginventering, med avseende
till dess storlek och färg. Det kan vara en förklaring till varför ingen registrering alls
har gjorts för arten vid inventeringarna. Tidigare båtinventeringar i Östersjön styrker
dock att majoriteten av tobisgrisslor hittas på djup mellan 10-30 meter (Durinck m.fl.
1994).
I december 2021 utfördes en inventering från båt i bland annat verksamhetsområdet
med fokus på tobisgrissla. Inventeringen gav inga observationer av arten i de djupare
havsområdena, inklusive verksamhetsområdet. Arten påträffades endast med enstaka
individer i den yttre skärgården utanför Västervik samt på de grundare områdena
nordost om Ölands norra udde. De arter som observerades under inventeringen i
Aurora var främst sillgrissla och enstaka alfåglar.
Vid de landbaserade migrationsstudierna observerades totalt sju tobisgrisslor på
sydöstra Öland under tolv dagar fram till och med 19 oktober 2021. Vid Faludden
observerades 14 tobisgrisslor under 15 dagar fram till och med 24 oktober 2021.
Inrapporterade observationer av migrerande tobisgrisslor till Artportalen antyder att
antalet individer är tämligen likartade längs Ölands och Gotlands kuster. Detta
mönster kan möjligen förklaras av att tobisgrisslorna startar migrationen i
Bottenviken, Bottenhavet samt Ålands och Stockholms skärgård och passerar därför
väster om Aurora - jämfört med alfåglarna som huvudsakligen kommer från Ryssland.
Tobisgrissla kan även antas migrera öster om Gotland, baserat på de landbaserade
migrationsstudierna. Arten förväntas inte migrera i någon större omfattning genom
verksamhetsområdet.

3.2.3

Typiska fågelarter

De typiska fågelarterna för rev och sandbankar i Natura 2000-området är ejder,
sjöorre, smålom och storlom. Dessa arter förekommer endast sällsynt i Natura 2000området samt Aurora under vintern och sommaren. I Aurora är det på grund av att
djupen för födosök är alltför stort för dessa arter. Vid flyginventeringen 8 januari 2021
observerades ingen av de typiska arterna. Vid flyginventeringen 28 februari 2021
observerades en smålom samt en ejder i projektområdet Aurora samt tre ejdrar väster
om Aurora. Ingen observation gjordes i Natura 2000-området. Vid flyginventeringen
23 mars 2021 sågs en förbiflygande smålom, 64 flygande ejder samt 39 rastande
ejder i projektområdet Aurora. Ytterligare åtta ejdrar noterades flygande sydväst om
Aurora samt en flygande ejder i Natura 2000-området. Under sommarens
flyginventeringar sågs ingen av de typiska arterna i Aurora, men migrerande sjöorrar
observerades i Natura 2000-området 12 augusti 2021 (25+70+1 individer). Däremot

registrerades inga fåglar av de typiska arterna i Natura 2000-området vid flygningen
20 juni 2021.
LiDAR-flygningarna hösten 2021 resulterade i fynd av migrerande sjöorre utanför
Aurora samt merparten av registrerade ejdrar utanför Aurora. Sjöorrarna noterades
antingen väster om Aurora nära den öländska ostkusten eller alldeles söder om Aurora
men norr om Natura 2000-området. Migrerande ejdrar sågs inte i Natura 2000området men framför allt väster om Aurora mot Ölands kust. Samtliga typiska arter
passerar Aurora under flyttningen vår och höst men den absoluta merparten bedöms
flyga antingen väster om Aurora mot Öland eller sydost om Gotland med ett
migrationsstråk som går utanför den sydligaste delen av Aurora.
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Vindparkens potentiella effekter för fåglar

Vindkraftens påverkan på fåglar delas in i tre påverkansfaktorer. Den första utgörs av
utestängningseffekter/habitatförluster – s.k. undanträngningseffekt, innebärande att
en art trängs undan från sin livsmiljö på grund av förändrade förutsättningar i
området. En direkt förlust av livsmiljö kan uppstå där vindparken uppförs.
Habitatförlust kan även uppstå på ett mer indirekt sätt genom att en art undviker att
vistas i anslutning till vindparker. Denna typ av undvikandebeteende kan i vissa fall ge
upphov till en större förlust av habitat och därmed vara av större betydelse än den
direkta förlust som genereras av vindparken. Större habitatförluster kan även inträffa
genom fragmentering av tidigare sammanhållna ytor samt av störning till följd av en
ökad mänsklig aktivitet i området (Rydell m.fl. 2011).
Den andra påverkansfaktorn är barriäreffekten, dvs. att vindparken utgör ett hinder
för förbipasserande fåglar och kan tvinga dem till omvägar med en därmed ökad
energiförbrukning. En extra flygsträcka som blir effekten av att en art undviker en
enstaka vindpark är liten och sannolikt betydelselös. Däremot innebär sammanlagda
barriäreffekter från flera vindparker en risk för arter som flyttar långa sträckor (Rydell
m.fl. 2011).
Den tredje påverkansfaktorn utgörs av kollisionsrisken, vilket innebär att fåglar skadas
eller avlider som direkt följd av en kollision med vindkraftverkens rotorblad. Risken för
kollision beror i stor utsträckning på arten och dess sätt att leva, artens ekologi och
det specifika sätt som arten eller för den del individen reagerar på, när den hamnar i
närheten av ett vindkraftverk. Även vindkraftverkets egenskaper är av betydelse, så
som dess höjd över marken/vattenytan, rotorbladens längd (svepytan) och
förekomsten av ljuskällor, liksom den miljö där verket eller verken har uppförts.
Kollisionsrisken kan även till viss del vara säsongsberoende och beroende av rådande
väder (Rydell m.fl. 2011). Alla flygande fåglar löper risk att kollidera med
vindkraftverk. Det gäller oavsett art och oavsett var vindkraftverket är placerat. Det
finns således inga arter för vilka olyckor helt kan uteslutas eller miljöer där olyckor
helt uteblir. Däremot är det så att vissa arter drabbas av kollisionsolyckor oftare än
andra och att olycksriskerna för fågel tycks vara högre i vissa miljöer framför andra.
Generellt anses etablering av vindkraft i öppna miljöer inte generera någon förhöjd
risk för att fåglar kolliderar med vindkraftverk. Studier och data på kollisionsrisk till
havs är begränsat. Modellbaserade kollisionsriskberäkningar från Belgien och
Nederländerna pratar däremot om medelvärden på omkring två dödade fåglar per verk
och år för parker i ren utsjömiljö (Rydell m.fl. 2017).

4.1

Alfågel

4.1.1

Undanträngningseffekt

I tidigare studier av alfågel vid uppförda vindparker visar alfågeln ett måttligt-starkt
undvikandebeteende, dvs fåglarna undviker att vistas (exempelvis för födosök eller
viloplats) i närområdet kring vindkraftverken (Petersen m.fl. 2011). Studier har även
visat på ett effektavstånd på upp till 3 km från en vindpark (Fox & Petersen 2019,
Skov m.fl. 2015). Antagandet bygger på observationer gjorda för närbesläktade
alkfåglar varvid alfågeln förväntas uppvisa en liknande känslighet.
Undvikandebeteendet leder till en undanträngningseffekt för arten med innebörden att
området för vindparken och dess närområde helt eller delvis överges. Eftersom de
undanträngda fåglarna tenderar att söka upp nya områden i närområdet (Rydell m.fl.
2017) resulterar undanträngningseffekten som regel inte i färre fåglar totalt i ett
område utan snarare en omfördelning av antalet individer. Vilken betydelse denna
undanträngningseffekt har är därför i mycket hög grad beroende av i vilken
utsträckning som det finns andra tillgängliga och lämpliga miljöer att förflytta sig till.
Alfågel är starkt knuten till grundare havsområden för uppehåll och födosök. Arten är
en musselätande dykand och äter främst bottenlevande föda, med en preferens för
blåmusslor vintertid. Arten dyker sällan ner till djup större än 30 meter och är därför
ofta koncentrerade till avgränsade områden där den bottenlevande faunan är åtkomlig
för fåglarna.
Inom området för Aurora är bottnarna syrefattiga, förekomsten av musslor är mycket
låg och bottendjupet varierar mellan 43 och 88 meter. Därmed saknar området för
Aurora de förutsättningar som krävs för att ha ett värde som födosöksområde för
alfågel. Att området inte är av något betydande värde för arten styrks också av
resultatet från de inventeringar som utförts i området. De visar stora förekomster av
övervintrande alfåglar (upp till 3000 individer i en flock) på Hoburgs bank och Norra
Midsjöbanken i jämförelse med det fåtaliga antalet registrerade fåglar (1-7 individer i
en flock) i Auroras verksamhetsområde. Nyttjandet av verksamhetsområdet kan mer
beskrivas som tillfälligt på grund av områdets karaktär med större djup än 30 meter,
vilket gör det otillgängligt som födosöksområde för alfågel. Inventeringsunderlagen
pekar på att det är de grunda utsjöbankarna som är alfågelns primära vistelseområden
i och kring Natura 2000-området. Verksamhetsområdet för Aurora används troligen av
alfågel vid enstaka tillfällen som viloområden då trycket på bankarna är högt och
fåglarna behöver ta andra områden i anspråk.
Individer av arten förekommer i fåtal inom verksamhetsområdet, dessa individer
riskerar att påverkas så att de undviker vindparksområdet. Då närliggande
havsområden har liknande förutsättningar förväntas alfåglarna använda dessa
områden för tillfälliga uppehållsplatser istället.
Undvikandebeteendet bedöms emellertid kunna påverkas av parkutformningen inom
Aurora och då mer specifikt avståndet mellan vindkraftverken. Avståndet mellan
verkens placeringar uppgår normalt till minst 5 rotordiametrar, vilket för aktuella
vindkraftverk som planeras är som minst 1 150 meter för de verk med de minsta
planerade dimensionerna, och i fallet då de största verken byggs kommer detta
avstånd bli betydligt större, upp till 1700 meter (Bilaga C). En studie utförd i en dansk
vindkraftpark visade på att ejdrars undvikandebeteende minskar vid glesare avstånd
mellan verken. Den glesare placeringen gjorde att ejdrarna passerade igenom parken,
till skillnad från att de passerade verken på utsidan om de var tätt placerade (Masden

m.fl. 2012). Både ejder och alfågel har ett högt undvikandebeteende kopplat till
vindkraftverk och utifrån att alfågel beter sig på samma sätt som ejder så kan det
antas att de beter sig likvärdigt även i detta avseende. Eftersom det planeras stora
avstånd mellan vindkraftverken i Aurora kan sannolikheten att individer av alfågel
flyger in i parken öka, alltså att alfågel inte uppvisar samma höga grad av
undvikandebeteende. Eftersom alfåglar är lågflygande fåglar kan de individer som kan
tänkas flyga in i parken göra det på en låg höjd väl understigande 20 meter samt på
ett väl tilltaget avstånd från verken (Fox & Petersen 2019).
Under vindparkens anläggnings- och avvecklingsfas kommer den mänskliga aktiviteten
i området att vara förhöjd. Anläggningsarbeten för vindparken förväntas pågå under
flera år med potentiellt störande aktiviteter, därmed föreligger en risk för störning
under dessa faser. Lokaliseringen av vindparken ligger vidare på ett avstånd väl
överstigande de för arten mest centrala födosöksområdena (mellan 10-50 km från
bankarna), dvs områden med djupförhållanden som understiger 30 m, se Figur 2.
Sannolikheten för att Aurora under anläggnings-, drift- eller avvecklingsfas skulle
generera störnings- eller undanträngningseffekter som påverkar de för arten mycket
viktiga födosöksområdena inom Natura 2000-området bedöms därför vara obefintlig.
Påverkan från nedläggning och avveckling av anslutningskablar inom den kabelkorridor
som utgår från den sydvästra delen av den planerade vindparken och som går i
närheten av Natura 2000-området bedöms vara obefintlig. Inte heller någon av de
övriga föreslagna kabelkorridorerna bedöms få någon påverkan då de befinner sig på
ännu större avstånd från utsjöbankarna i Natura 2000-området. Nedläggning av
anslutningskablar kommer att ske under en begränsad tid och det eller de fartyg som
används vid nedläggningsarbetena medför endast en försumbar ökning av den
befintliga fartygstrafiken.
I sammanhanget bör också nämnas att området för den planerade vindparken är
lokaliserat med ett avstånd från viktiga födosöksområden för alfågel som med marginal
överstiger antaget effektavstånd (mellan 10-50 km från bankarna), se Figur 14.
Sannolikheten för att de planerade anläggningsarbetena skulle påverka attraktiviteten
vid något av de grundare områden som nyttjas som födosöksområde för arten är därmed
låg. Någon negativ effekt av betydelse (såsom undanträngningseffekter inom
födosöksområden för arten) bedöms således inte uppkomma till följd av anläggandet av
vindpark Aurora.
Med utgångspunkt i ovanstående görs bedömningen att påverkan under samtliga faser
med stor sannolikhet kommer att ge upphov till måttliga effekter i form av ett
undvikandebeteende för alfågel som innebär att området för vindparken och dess
närområde helt eller delvis överges av arten. Sett till att influensområdet helt saknar
värde som födosöksområde för arten, och att individantalet inom influensområdet är
mycket lågt, bedöms effekten som obetydlig för populationen.

Figur 14.Kartan visar de utpekade områdena Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra
Midsjöbanken med en inlagd buffertzon på 3km från 30 meters djup och utåt. Alfågel och
tobisgrissla anses störningskänsliga på upp till 3 kilometers avstånd (Fox & Petersen 2019) och
antas till största del vistas i områden på mellan 0-30 meters djup för födosök och uppehälle.
Buffertzonen visar också störningsdistansen från 30 meters djup och 3 km utåt och dess relation
till Aurora.

4.1.2

Barriäreffekt

Vindparkens betydelse som en barriär för alfågel är av vikt framförallt avseende
fåglarnas migration och kollisionsrisker, undviker fåglarna vindparken under migration
är det en barriäreffekt. Merparten av individerna bedöms under vårmigrationen flyga
öster om Gotland, längs Estniska kusten, upp mot Finska viken och sedan vidare till
Ryska tundran (se vidare kapitel 2.2.1). En mindre del av populationen flyger till
Ålands och Stockholms skärgård innan de flyger vidare till Finska viken och sedan
Ryska tundran. Inga studier eller landbaserade observationer tyder på att alfåglar
flyger väster om Gotland och genom verksamhetsområdet under migrationen.
Alfåglarnas migrationsrutter mellan övervintringsområdena i Östersjön och

häckningsplatser på den Ryska tundran bedöms därmed sannolikt ligga utanför
verksamhetsområdet för Aurora (Quillfeldt m.fl. 2021).
Studier på övervintrande alfåglar indikerar att alfåglarna inte gör några längre
regelbundna lokala eller regionala förflyttningar mellan olika födosöksområden utan är
relativt stationära under vintern (Quillfeldt m.fl. 2021). I en satellitstudie gjord i
Fehmarnbelt mellan Danmark och Tyskland observerades liknande rörelsemönster hos
märkta individer av alfåglar. Studierna bör ses som något begränsade då de endast
omfattar ett fåtal individer (FEBI, 2013). Vindpark Aurora är inte heller lokaliserat
mellan kända födosöksområden för arten, dessa ligger samtliga söder och öster om
området för vindparken. Därmed minskas risken för barriäreffekter markant. Risken
för påtagliga barriäreffekter av Aurora vid lokala förflyttningar inom Östersjön bedöms
därmed vara obetydlig.
Migrerande sjöfåglar har generellt visats undvika att flyga nära vindkraftverk både på
dagen och på natten. På dagen har tydliga förändringar av flygriktningen noterats på
en till två kilometers avstånd (ibland fem kilometer) från vindkraftverk. På natten
förändrades flygriktningarna först på 0,5–1 km avstånd från vindkraftverken.
Undvikande av att flyga i närheten av vindkraftverk kan leda till barriäreffekter och
således till en förlängning av fåglarnas flygväg förbi parken. Konstaterade
förlängningar av de totala flyttningssträckorna var i förekommande fall små och saknar
betydelse.
Migration av alfågel förkommer som sagt med stor sannolikhet inte genom
verksamhetsområdet. Skulle det förekomma migration genom verksamhetsområdet
kan det konstateras att barriäreffekterna till följd av vindparken under drifttid troligen
kommer bero av vilka verk och med vilket avstånd mellan verken som slutligen byggs.
Det med anledning av att alfåglarnas undvikandebeteende kan påverkas av
parkutformningen och då mer specifikt avståndet mellan vindkraftverken. Avståndet
mellan verkens placeringar uppgår normalt till minst 5 rotordiametrar, vilket för
aktuella vindkraftverk som planeras är som minst 1 150 meter för de verk med de
minsta planerade dimensionerna, och i fallet då de största verken byggs kommer detta
avstånd bli betydligt större, upp till 1700 meter (Bilaga C). Som beskrivits ovan i
kapitel 4.1.1 har alfågel ett högt undvikandebeteende kopplat till vindkraftverk, men
att arten inte väntas visa samma höga grad av undvikandebeteende om
vindkraftverken placeras på stora avstånd mellan varandra. Då det planeras stora
avstånd mellan vindkraftverken i Aurora kan sannolikheten att individer av alfågel
flyger in i parken öka. Eftersom alfåglar är lågflygande fåglar kan de individer som kan
tänkas flyga in i parken göra det på en låg höjd väl understigande 20 meter samt på
ett väl tilltaget avstånd från verken (Fox & Petersen 2019).
Utifrån alfåglarnas beteende vad gäller flygmönster, födosök och det faktum att de
tycks vara stationära under sin vistelse i Natura 2000-området kan det konstateras att
barriäreffekten för alfågel blir liten, oavsett om migration genom vindparken
förekommer eller ej. Högst troligt förekommer det inte något regelbundet
migrationsstråk genom Aurora. Skulle det förekomma migrerande alfågel i närhet till
verksamhetsområdet så kommer de antingen flyga runt parken och undvika den, eller
välja att flyga genom. Vid ett undvikande blir vindparken en barriär, med eventuell
längre flygrutt som följd beroende på fåglarnas utgångspunkt och destination.
Eventuella effekter av detta bedöms bli mycket små då barriären påverkar varje
enskild fågelindivid vid enstaka tillfälle under året. Några effekter till följd av detta
bedöms inte föreligga. Vid en passage genom vindparken bedöms flyghöjden (väl
under 20 meter över havsytan) och undvikandebeteendet (de håller väl avstånd från

verken) medföra att ytterst få individer kommer att riskera förolyckas av kollision med
torn och roterande blad. Inte heller detta bedöms få några effekter för
alfågelpopulationen.
Påverkan från nedläggning och avveckling av anslutningskablar inom den kabelkorridor
som utgår från den sydvästra delen av den planerade vindparken och som går i
närheten av Natura 2000-området bedöms vara obefintlig. Inte heller någon av de
övriga föreslagna kabelkorridorerna bedöms få någon påverkan då de befinner sig på
ännu större avstånd från utsjöbankarna i Natura 2000-området. Nedläggning av
anslutningskablar kommer att ske under en begränsad tid och det eller de fartyg som
används vid nedläggningsarbetena medför endast en försumbar ökning av den
befintliga fartygstrafiken.
Med utgångspunkt i dessa resonemang bedöms barriäreffekterna för alfåglarnas
migration bli små, oavsett de osäkerheter som föreligger angående alfåglarnas
migrationsrutter och hur dessa påverkas. Vindparkens avstånd mellan verken medger
att alfåglarna kan ta sig genom vindparken i det fall något undvikandebeteende inte
föreligger. Barriäreffekterna för alfågel bedöms därmed bli obetydliga till följd av
vindparken i samtliga faser (anläggnings-, drift- samt avvecklingsfas).

4.1.3

Kollisionsrisk

Risken att alfåglar kolliderar med vindkraftverk och förolyckas hänger samman med
fåglarnas flygskicklighet och flygmönster, ekologi och beteende samt vindparkens
utformning. En viktig faktor är hur alfåglarna migrerar generellt samt i och kring det
specifika verksamhetsområdet, och beror därmed av vilka undanträngnings- och
barriäreffekter som uppstår, vilka beskrivs ovan. Merparten av individerna bedöms
under vårmigrationen flyga öster om Gotland, längs Estniska kusten, upp mot Finska
viken och sedan vidare till Ryska tundran (se vidare kapitel 2.2.1). En mindre del av
populationen flyger till Ålands och Stockholms skärgård innan de flyger vidare till
Finska viken och sedan Ryska tundran. Inga studier eller landbaserade observationer
tyder på att alfåglar flyger väster om Gotland och genom verksamhetsområdet under
migrationen. Alfåglarnas migrationsrutter mellan övervintringsområdena i Östersjön
och häckningsplatser på den Ryska tundran bedöms därmed sannolikt ligga utanför
verksamhetsområdet för Aurora (Quillfeldt m.fl. 2021). Lokaliseringen av vindpark
Aurora bedöms utifrån dessa antaganden inte ge upphov till någon betydande risk för
kollision under sträckflykt, oavsett om viss migration sker genom parken eller inte.
Även fåglarnas undvikandebeteende kring vindkraftverk/vindparker har betydelse för
risken för kollision. Likt många andra sjöfåglar uppvisar alfågel ett måttligt till starkt
undvikandebeteende för vindparker, se vidare kapitel 4.1.1 (Fox & Petersen 2019). Då
detta baseras på uppförda parker där avståndet mellan verken är kortare än planerat
för Aurora, finns dock viss osäkerhet kring hur starkt undvikandet kommer att bli,
både avseende vistelse och migration. Vid ökande undvikandebeteende minskar risken
för kollision både i samband med migration, vid lokala förflyttningar under
övervintringssäsongen samt vid tillfälligt undvikande för vistelse i området.
Alfågel flyger i normalfallet lågt över havsytan och med god marginal under
rotorbladens nedersta spets (Cook m.fl. 2012, Fox & Petersen 2019). Vid studier av
totalt 144 alfåglar i närheten av tre olika havsbaserade vindkraftverk uppskattades en
medelflyghöjd på 1,9 meter över havsytan, vilket visar överlag på en låg flyghöjd
(Cook m.fl. 2012). Generellt bedöms flygbeteendet vara det normala både för
migrerande alfåglar och de alfåglar som förflyttar sig lokalt kortare sträckor under
övervintringsperioden. Viss avvikelse kan förekomma då enstaka individer kan flyga

oregelbundet och i höjd med de lägre delarna av rotorzonen. Därmed bedöms
kollisionsrisken vara låg även för de individer av alfågel som tidvis kan komma att
uppehålla sig inom vindpark Aurora alternativt vid passage genom parken om
undvikandebeteendet uteblir.
Den sammantagna kollisionsrisken för alfågel för vindpark Aurora bedöms utifrån
förekomsten av alfågel i området, områdets förutsättningar för alfågeln samt fågelns
beteendemönster sammanfattningsvis medföra en liten kollisionsrisk för alfågel under
såväl anläggningsfas, driftsfas som avvecklingsfas och oberoende av omfattningen av
undvikande- och barriäreffekter. Det går inte att utesluta att enstaka individer kan
förolyckas, detta bedöms dock inte medföra sådana effekter att det ger påverkan på
populationsnivå och artens bevarandestatus.

4.1.4

Övriga effekter

Populationen av alfågel minskade med cirka 65% under perioden år 1992 – 2009
(Skov m.fl. 2011). Däremot tyder de svenska inventeringarna från 2010, 2011, 2016
och 2020 inte på någon ytterligare nedgång (Nilsson 2016, Lunds
universitet/Naturvårdsverket opublicerat). Orsaken till minskningen av alfågel i
Östersjön är inte helt känd men tros främst bero på en kombination av låg
ungproduktion på häckningsplatser på den arktiska tundran, dödlighet vid oljeutsläpp
samt som bifångster i nät vid kommersiellt fiske (Larsson 2018, Artdatabanken 2020).
I Rigabukten har även antalet övervintrande alfåglar minskat på grund av lägre
bentisk produktion till följd av bättre övergödningskontroll (Skov m.fl. 2020).
Utsläpp till vatten av miljö- och hälsofarliga ämnen (framför allt oljor och drivmedel)
från fartyg eller från den planerade vindparkens olika anläggningsdelar kan uppstå som
ett resultat av läckage, olyckor eller haverier. Utsläpp till vatten kan komma att uppstå
under projektets samtliga faser. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att minimera
risken för uppkomst av och eventuellt påverkan vid sådana olyckor och utsläpp av
föroreningar. Med de rutiner och skyddsåtgärder som tas fram i miljö- och
räddningsplanen för att förhindra och begränsa skada vid såväl anläggningsfas, driftfas
och avvecklingsfas bedöms risken för att sådana utsläpp ska uppstå som liten samt att
det finnas goda möjligheter att undvika att betydande negativa effekter uppstår för
alfågel eller dess livsmiljöer om ett utsläpp av olja eller andra kemikalier skulle ske.

4.2

Tobisgrissla

4.2.1

Undanträngningseffekt

Tobisgrisslan hör till en av de arter där ett svagt till måttligt undvikandebeteende i
anslutning till vindkraftverk bedöms föreligga. Undvikandebeteendet bedöms därmed
inte vara lika stort hos tobisgrissla som hos alfågel som beskrivs ovan. Bedömningen
baseras på observationer gjorda för närbesläktade alkfåglar (Fox & Petersen 2019,
Skov m.fl. 2015).
Undvikandebeteendet bedöms emellertid kunna påverkas av parkutformningen inom
Aurora och då mer specifikt avståndet mellan vindkraftverken. Avståndet mellan
verkens placeringar kommer vara mellan 1-2 km. Vid sådana stora avstånd mellan
vindkraftverken kan sannolikheten att individer av tobisgrissla flyger in i parken öka,
alltså att tobisgrissla inte uppvisar samma höga grad av undvikandebeteende (Masden
m.fl. 2012). Sådana resultat har observerats hos ejder i en dansk vindkraftpark
(Masden m.fl. 2012), där fåglarnas undvikandebeteende minskar vid längre avstånd
mellan verken. De individer som flyger in i parken flyger på en låg höjd väl

understigande 20 meter samt på ett så stort avstånd som möjligt från verken (Fox &
Petersen 2019).
Det förväntade effektavståndet/influensområdet, dvs inom vilket avstånd
undanträngningseffekter kan förväntas uppstå för arten är upp till tre kilometer från
en vindpark (Fox & Petersen 2019, Skov m.fl. 2015). Antagandet bygger på
observationer gjorda för närbesläktade alkfåglar varvid tobisgrisslan förväntas uppvisa
en liknande känslighet.
Undvikandebeteendet leder till en undanträngningseffekt för arten med innebörden att
området för vindparken och dess närområde helt eller delvis överges. Eftersom de
undanträngda fåglarna tenderar att söka upp nya områden i närområdet (Rydell m.fl.
2017) resulterar undanträngningseffekten som regel inte i färre antal fåglar totalt i ett
område utan snarare i en omfördelning av antalet individer. Vilken betydelse denna
undanträngningseffekt har är därför i mycket hög grad beroende av i vilken
utsträckning som det finns andra tillgängliga och lämpliga miljöer att förflytta sig till.
Under vindparkens anläggnings- och avvecklingsfas kommer den mänskliga aktiviteten
i området att vara förhöjd. Anläggnings- och avvecklingsarbeten förväntas pågå under
flera år med potentiellt störande aktiviteter. Eftersom tobisgrissla förekommer mycket
sparsamt i verksamhetsområdet bedöms påverkan på arten bli marginell till följd av
sådana aktiviteter. Påverkan från nedläggning och avveckling av anslutningskablar
inom den kabelkorridor som utgår från den sydvästra delen av den planerade
vindparken och som går i närheten av Natura 2000-området bedöms vara obefintlig.
Inte heller någon av de övriga föreslagna kabelkorridorerna bedöms få någon
påverkan då de befinner sig på ännu större avstånd från utsjöbankarna i Natura 2000området. Nedläggning av anslutningskablar kommer att ske under en begränsad tid
och det eller de fartyg som används vid nedläggningsarbetena medför endast en
försumbar ökning av den befintliga fartygstrafiken.
Tobisgrissla är starkt knuten till grundare havsområden för uppehåll och födosök.
Arten är en utpräglad fiskätare med en preferens för tånglake, vilken normalt återfinns
inom grundare områden med 10–30 meters djup och på maximalt 40 meters djup.
Inom området för Aurora är bottnarna syrefattiga, förekomsten av fisk är låg och
bottendjupet varierar mellan 43 och 88 meter. Därmed saknar området för Aurora de
förutsättningar som krävs för att ha ett värde som födosöksområde för tobisgrissla (se
Figur 2). Att området inte är av något betydande värde för arten styrks också av
resultatet från de inventeringar som utförts i området. Studier av utbredning och
tätheter av övervintrande tobisgrissla i Östersjön under åren 1988–1993 visade att
ytterst få tobisgrisslor uppehöll sig i områden där djupet överskred 30 meter. Det
inkluderar området för Aurora som vid denna tidpunkt (år 1988–1993) uppvisade en
låg täthet av tobisgrissla, <0,01 individ/km2 (Durinck m.fl. 1994). Ett liknande resultat
erhölls vid den inventering av övervintrande tobisgrissla som utfördes i december år
2021 inom ramen för projektet. Vid sistnämnda inventering påträffades tobisgrissla
endast i den yttre skärgården utanför Västervik samt på de grundare områdena
nordost om Ölands norra udde. Inga observationer av arten gjordes i de djupare
havsområdena (och därmed inte heller inom området för Aurora).
I sammanhanget bör också nämnas att området för den planerade vindparken är
lokaliserat med ett avstånd från viktiga födosöksområden för tobisgrissla som med
marginal överstiger antaget avstånd för undvikande, se Figur 14. De planerade
anläggningsarbetena bedöms inte påverka
de grundområden som nyttjas som
födosöksområde för arten vintertid. Någon negativ effekt av betydelse (såsom

undanträngningseffekter inom födosöksområden för arten) bedöms således inte
uppkomma till följd av anläggandet av vindpark Aurora. Någon negativ effekt av
betydelse (såsom undanträngningseffekter inom födosöksområden för arten) bedöms
således inte uppkomma till följd av anläggandet av vindpark Aurora.
Med utgångspunkt i ovanstående görs bedömningen att vindparken kan medföra
undanträngningseffekter, men då tobisgrissla förekommer mycket sparsamt i området
bedöms sådana eventuella effekter bli obetydliga både i anläggnings-, drift- och
avvecklingsfas.

4.2.2

Barriäreffekt

Tobisgrisslans förmodade undvikandebeteende får till följd att individer av arten som
regel undviker att passera nära vindparken. Undvikandebeteendet gäller såväl vid
migration som vid lokala förflyttningar inom området och oavsett när på dygnet
förflyttning sker (Rydell m.fl. 2011).
Trots detta bedöms vindpark Aurora inte generera barriäreffekter av betydelse för
tobisgrissla, vare sig vid migration eller vid lokala förflyttningar mellan
födosöksområden vintertid. Anledningen till det är att migrationen från
häckningsområdena i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands och Stockholms skärgård
huvudsakligen förväntas ske väster om området för Aurora eller öster om Gotland.
Antagandet bygger på resultatet från landbaserade migrationsstudier utförda på Öland
och Gotland år 2021, vilket kompletterats av observationer av migrerade tobisgrisslor
rapporterade till Artportalen för perioden 2000-2021.
Mängden migrerande individer förväntas också vara begränsad. Orsaken till det är att
en påfallande andel av de äldre tobisgrisslorna bedöms kvarstanna i närheten av
häckningsplatserna även under vintern (Dunrick m.fl. 1994).
Inte heller vid lokala förflyttningar vintertid bedöms vindpark Aurora generera någon
barriäreffekt av betydelse för tobisgrissla. Bedömningen bygger på att de grunda
områden som har viktig funktion som födosöksområden för arten vintertid, samtliga
ligger lokaliserade öster respektive söder om Aurora. Tobisgrissla kan därför, även
efter det att Aurora har anlagts, fortsatt röra sig fritt mellan dessa födosöksområden
utan att vindkraftverken utgör en barriär.
Någon omfattande migration av tobisgrissla förväntas inte förekomma genom
verksamhetsområdet. Vid migration av tobisgrissla genom verksamhetsområdet kan
det konstateras att barriäreffekterna till följd av vindparken under drifttid troligen
kommer bero av vilka verk och med vilket avstånd mellan verken som slutligen byggs.
Det med anledning av att tobisgrisslans undvikandebeteende kan påverkas av
parkutformningen och då mer specifikt avståndet mellan vindkraftverken. Avståndet
mellan verkens placeringar kommer uppgå till mellan 1000-1700 meter. Vid sådana
stora avstånd mellan vindkraftverken kan sannolikheten att individer av tobisgrissla
flyger in i parken öka, alltså att tobisgrissla inte uppvisar samma höga grad av
undvikandebeteende . Liknande resultat har observerats hos ejder i en dansk
vindkraftpark (Masden m.fl. 2012), där fåglarnas undvikandebeteende minskade vid
längre avstånd mellan verken. De individer av tobisgrissla som flyger in i parken flyger
på en låg höjd väl understigande 20 meter samt på ett så stort avstånd som möjligt
från verken (Fox & Petersen 2019).
Påverkan från nedläggning och avveckling av anslutningskablar inom den kabelkorridor
som utgår från den sydvästra delen av den planerade vindparken och som går i
närheten av Natura 2000-området bedöms vara obefintlig. Inte heller någon av de

övriga föreslagna kabelkorridorerna bedöms få någon påverkan då de befinner sig på
ännu större avstånd från utsjöbankarna i Natura 2000-området. Nedläggning av
anslutningskablar kommer att ske under en begränsad tid och det eller de fartyg som
används vid nedläggningsarbetena medför endast en försumbar ökning av den
befintliga fartygstrafiken.
Sammantaget bedöms anläggande, drift och avveckling av vindpark Aurora inte orsaka
någon barriäreffekt av betydelse för arten.

4.2.3

Kollisionsrisk

Som beskrivits i avsnitt 2.2.2 utgör Östersjöpopulationen av tobisgrissla en egen ras
(Cepphus grylle grylle) vilken tillbringar hela året i Östersjön. Enligt Durinck m.fl.
(1994) tycks en påfallande del av de äldre fåglarna stanna i närheten av
häckningsplatserna även under vintern. De tobisgrisslor som observeras under
migration till övervintringsområden i den södra delen av Östersjön kan i huvudsak
förväntas vara yngre fåglar, men detta är såvitt känt inte fastställt.
Som beskrivits under avsnittet om undanträngning ovan förväntas tobisgrisslan
uppvisa ett svagt till måttligt undvikandebeteende i anslutning till vindkraftverk.
Fåglarnas undvikandebeteende kring vindkraftverk/vindparker har betydelse för risken
för kollision. Likt många andra sjöfåglar uppvisar tobisgrissla ett svagt till måttligt
undvikandebeteende för vindparker, se vidare kapitel 4.2.1 (Fox & Petersen 2019). Då
detta baseras på uppförda parker där avståndet mellan verken är kortare än planerat
för Aurora, finns dock viss osäkerhet kring hur starkt undvikandet kommer att bli,
både avseende vistelse och migration. Vid ökande undvikandebeteende minskar risken
för kollision både i samband med migration, vid lokala förflyttningar under
övervintringssäsongen samt vid tillfälligt undvikande för vistelse i området. Beteendet
medför att arten inte förväntas löpa någon större risk att kollidera med vindkraftverk
eller övriga installationer under anläggnings- och avvecklingsfasen. Risken för att
tobisgrisslor skulle kollidera med fartyg bedöms vara än mindre eftersom artens
undvikandebeteende triggas av motorbuller, belysning och mänsklig aktivitet.
Risken för att tobisgrisslor skulle kollidera med planerade vindkraftverk i drift minskas
emellertid av att området för Aurora inte bedöms hysa, eller ha förutsättningar att
hysa, någon högre täthet av tobisgrissla, <0,01 individ/km2 (Durinck m.fl. 1994).
Verksamhetsområdet hyser för arten suboptimala livsmiljöer (djupt vatten och syrefria
bottnar), framförallt då deras största födokälla tånglake inte lever i djupare områden
än maximalt 40 meter.
Arten har även ett flygbeteende som bedöms minska risken för olycka kopplat till
kollision med vindkraftverkens roterande delar. Tobisgrisslor flyger liksom andra
alkfåglar lågt strax ovanför vattenytan, oftast på en höjd väl understigande 20 m.
Inom vindpark Aurora har frigången mellan vattenyta och rotor satts till cirka 30 meter
vilket bedöms reducera risken för att tobisgrissla kolliderar med rotorn.
Med utgångspunkt i ovanstående görs bedömningen att påverkan under
anläggningsfasen (i form av fasta anläggningar och trafik) och i driftsfasen (i form av
fasta anläggningar och roterande rotorer) inte förväntas generera någon betydande
negativ effekt (i form av kollisionsskadade tobisgrisslor). Enstaka individer av arten
kommer sannolikt att förolyckas under vindparkens drifttid, samt eventuellt under
anläggnings- och avvecklingsfasen, men effekten bedöms bli ytterst begränsad och
utspridd över tid. Några effekter på populationens bevarandestatus bedöms därmed
inte uppstå.

4.2.4

Övriga effekter

Även för tobisgrissla bedöms oljeutsläpp vid övervintringsområdena vara en
delförklaring till den uppvisade minskning av populationsstorlek som synts de senaste
20 åren (ArtDatabanken 2020).
Utsläpp till vatten av miljö- och hälsofarliga ämnen (framför allt oljor och drivmedel)
från fartyg eller från den planerade vindparkens olika anläggningsdelar kan uppstå
som ett resultat av läckage, olyckor eller haverier. Utsläpp till vatten kan komma att
uppstå under projektets samtliga faser även om risken bedöms vara något förhöjd
under anläggnings- respektive avvecklingsskede på grund av den ökade aktiviteten i
området. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att minimera risken för uppkomst av
och eventuellt påverkan vid sådana olyckor och utsläpp av föroreningar. Med de
rutiner och skyddsåtgärder som tas fram i miljö- och räddningsplanen för att förhindra
och begränsa skada vid såväl anläggningsfas, driftsfas och avvecklingsfas bedöms
risken för att sådana utsläpp ska uppstå som liten samt att det finns goda möjligheter
att undvika att betydande negativa effekter uppstår för tobisgrissla eller dess
livsmiljöer om ett utsläpp av olja eller andra kemikalier skulle ske.

4.3

Typiska fågelarter för naturtyperna

Naturtyperna sandbankar och rev påverkas inte av planerad verksamhet,
verksamhetsområdet sammanfaller inte med någon av de utpekade naturtyperna.
Därmed förväntas etableringen av vindkraft inom Aurora inte heller ge upphov till
någon effekt avseende de utpekade naturtyperna eller dess förutsättningar som
livsmiljö för de typiska arterna. Att indikatorarterna (typiska arterna) förekommer
sporadiskt inom verksamhetsområdet indikerar inte något värde med avseende på
liknande naturtyper. Aurora har ett djup, syresättning m.m. som gör det olämpligt
som habitat och födosöksområde. De typiska arterna förekommer i låg omfattning i
Natura 2000-området och kan inte ses som annat än sporadiskt förekommande.

4.3.1

Ejder

Ejder födosöker på grundare områden, området för Aurora är på ett djup överstigande
40 meter varav det inte hyser några ekologiska förutsättningar för arten. Ejder har
uppvisat ett måttligt undvikandebeteende för vindkraftparker. Studier har visat på ett
effektavstånd på upp till 3 km från en vindpark (Fox & Petersen 2019, Skov m.fl. 2015).
Undvikandebeteendet påverkas av parkutformningen och avståndet mellan
vindkraftverken. Vid glesare placering av verken minskar artens undvikandebeteende
och de flyger i större utsträckning genom parken, till skillnad från att de passerade
verken på utsidan om de var tätt placerade (Masden m.fl. 2012). Eftersom det planeras
stora avstånd mellan vindkraftverken i Aurora kan sannolikheten att individer av ejder
flyger in i parken öka. Eftersom arten är lågflygande fåglar kan de individer som kan
tänkas flyga in i parken göra det på en låg höjd väl understigande 30 meter samt på ett
väl tilltaget avstånd från verken (Fox & Petersen 2019). Med utgångspunkt i
ovanstående görs bedömningen att påverkan under samtliga faser med stor sannolikhet
kommer att ge upphov till måttliga effekter i form av ett undvikandebeteende för ejder
som innebär att området för vindparken och dess närområde helt eller delvis överges
av arten. Sett till att influensområdet helt saknar värde som födosöksområde för arten,
och att individantalet inom influensområdet är mycket lågt, bedöms effekten som
obetydlig för populationen.
Projektområdet är inte lokaliserad i ett område med betydande dagliga förflyttningar av
ejder. Barriäreffekterna för ejders migration bedöms bli små. Vindparkens avstånd
mellan verken medger att ejdrar kan ta sig genom vindparken i det fall något

undvikandebeteende inte föreligger. Barriäreffekterna för ejder bedöms därmed bli
obetydliga till följd av vindparken i samtliga faser (anläggnings-, drift- samt
avvecklingsfas).
Ejder förekommer mycket sparsamt inom projektområdet och området har ingen
ekologisk betydelse för arten. Dess huvudsakliga migrationsstråk går utanför Auroras
område och någon omfattande migration förväntas inte förekomma genom
verksamhetsområdet. Arten flyger på låg höjd ovanför vattenytan. Utifrån dessa
parametrar bedöms kollisionsrisken för ejder för samtliga faser (anläggningsfas,
driftsfas som avvecklingsfas) vara låg och effekten av vindparken bedöms därmed som
försumbar. Vid studier på Utgrunden i södra Kalmarsund noterades fyra kollisioner av
ejder vid drygt 100 000 passerande individer (Pettersson 2005). Därmed bedöms
känsligheten för kollisionsrisk som liten och påverkansrisken vara obetydlig. Det går
inte att utesluta att enstaka individer kan förolyckas, detta bedöms dock inte medföra
sådana effekter att det ger påverkan på populationsnivå och artens bevarandestatus.

4.3.2

Sjöorre

För sjöorre visar tidigare inventeringar (Skov m.fl. 2011) samt utförda
flyginventeringar (2021) på en mycket sparsam förekomst i Natura 2000-området
samt verksamhetsområdet Aurora. Sjöorre födosöker på grundare områden och
eftersom Aurora är beläget på ett djup överstigande 40 meter hyser inte området
några ekologiska förutsättningar för arten. Sjöorre övervintrar främst i ett område vid
Danmarks nordöstra kust, västkusten i Sverige, Polska kusten samt Estland. Dess
huvudsakliga migrationsstråk går utanför Auroras område och någon omfattande
migration förväntas inte förekomma genom verksamhetsområdet. Arten flyger på en
låg höjd ovanför vatten ytan(Cook m.fl. 2012).
Med utgångspunkt i ovanstående görs bedömningen att påverkan under samtliga faser
med stor sannolikhet kommer att ge upphov till måttligt effekter i form av ett
undvikandebeteende för sjöorre som innebär att området för vindparken och dess
närområde helt eller delvis överges av arten. Sett till att influensområdet helt saknar
värde som födosöksområde för arten, och att individantalet inom influensområdet är
mycket lågt, bedöms effekten som obetydlig för populationen.
Barriäreffekterna för artens migration bedöms bli små. Vindparkens avstånd mellan
verken medger att arterna kan ta sig genom vindparken i det fall något
undvikandebeteende inte föreligger. Barriäreffekterna för sjöorre bedöms därmed bli
obetydliga till följd av vindparken i samtliga faser (anläggnings-, drift- samt
avvecklingsfas).
Sjöorre förekommer mycket sparsamt inom projektområdet och området har ingen
ekologisk betydelse för arten. Arten flyger lågt ovanför vattenytan med en
genomsnittlig flyghöjd på 9.4 m (Cook m.fl. 2012). Utifrån dessa parametrar bedöms
kollisionsrisken för sjöorre för samtliga faser (anläggningsfas, driftsfas som
avvecklingsfas) vara låg och effekten av vindparken bedöms därmed som försumbar.
Det går inte att utesluta att enstaka individer kan förolyckas, detta bedöms dock inte
medföra sådana effekter att det ger påverkan på populationsnivå och artens
bevarandestatus.

4.3.3

Smålom och storlom

För arterna storlom och smålom visar tidigare inventeringar (Skov m.fl. 2011) samt
utförda flyginventeringar (2021) på en mycket sparsam förekomst i Natura 2000området samt verksamhetsområdet Aurora. Smålom och storlom övervintrar i

Östersjön främst vid Lettland-litauiska kusten, samt delvis på Slupsk bank men i
Sverige endast sparsamt-sällsynt längs västkusten. Lommar har i hög grad visats
undvika områden med hög fartygsaktivitet (Schwemmer m.fl. 2011, MMO 2018).
Troligen vänjer sig inte lommar av upprepad störning från fartygsaktiviteter (MMO
2018).
Smålom har visats vara känsliga för havsbaserade vindparker då de undviker att vistas
i eller i närheten av parken. Undanträngningseffekten har för smålom dokumenterats
upp till 16 km från vindparker även om den oftast är kortare med till exempel 60 %
färre smålommar jämfört med samma plats inom 10 km från tyska vindparker (Mendel
m.fl. 2019). I tyska Nordsjön där 20 vindparker hade byggts fram till 2019 kunde dock
ingen påverkan på det totala antalet övervintrande smålommar fastställas även om
utbredningsarealen för de cirka 17 000 smålommarna hade minskat under den
studerade tidsperioden mellan 2001 och 2019 eftersom de undvek att vistas i
vindparkerna (Vilela m.fl. 2021). Storlom klassas som livskraftig i den nationella
rödlistan (2020). Det finns inte lika omfattande studier av undanträngningseffekter av
havsbaserad vindkraft på rastande och övervintrande storlom såsom är fallet med
smålom. Genomförda undersökningar tyder emellertid på att storlom är känslig för
undanträngning och därför bör den tills vidare beaktas som lika känslig smålommen
(Dierschke m.fl. 2016).
Arterna undviker generellt att flyga in i havsbaserade vindparker vid flyttning. En viss
barriäreffekt kan förväntas men den extra sträcka fåglarna behöver flyga är försumbar
i förhållande till hela migrationssträckan. Kollisionsrisken bedöms som mycket liten och
påverkan genom kollisioner av Aurora bedöms som obetydlig. Ingen påverkan på
populationsnivå eller artens bevarandestatus förväntas uppkomma.

5

Skydds- och försiktighetsåtgärder

Skyddsåtgärder för att minska kollisionsrisk för fågel
För att minimera påverkan på lågflygande sjöfågel som alfågel och tobisgrissla har
frigången mellan vattenyta och rotor satts till ett minimum om cirka 30 meter. Då
alfågel och tobisgrissla flyger lågt innebär en högre frigång lägre kollisionsrisk för
dessa arter. Denna förutsättning kommer att gälla vid framtida val av vindkraftverk.
OX2 har i sin offshoreportfölj antagit i de tekniska specifikationerna för
vindkraftverken att frigången mellan vattenytan och rotor ska vara cirka 30 meter
vilket har betydelse för sjöfågel. De flesta sjöfåglar (alfågel, tobisgrissla, sjöorre m.fl.)
flyger lågt (0-20 m) vilket innebär att en högre frigång medför lägre kollisionsrisk.
Något ytterligare behov av skyddsåtgärder för berörda fågelarter enligt Natura 2000områdets bevarandevärden bedöms inte föreligga. Dock kommer ytterligare
utredningar och skyddsåtgärder troligen bli aktuella för de fågelarter som berörs av
vindparken och som omfattas av ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges
ekonomiska zon. Sådana skyddsåtgärder kan i viss mån ge positiva effekter även för
alfågel och tobisgrissla och beskrivs därför övergripande nedan.
Om det behövs skydd för specifika fågelarter kan radarsystem eller andra tekniska
system användas för att detektera och därefter styra driften av vindparken eller
enskilda verk. Ett sådant system förväntas vara nödvändigt till följd av vindparkens
storlek för att minimera påverkan på migrerande fågelarter, som vid vissa givna
väderförhållanden kan ha svårt att undvika att flyga genom vindparken. Radarsystem
för detektion av fågel är en välbeprövad teknik och används idag bland annat på

flygplatser. Målet med systemet är att minska risken att fåglar skadas av snabbt
roterande blad. Genom att sänka hastigheten eller stanna vindkraftverken, ökas
fåglarnas möjlighet till undvikande vid passage. Därmed reduceras kollisionsrisken för
de aktuella fåglarna som behöver skyddas avsevärt.
Driftregleringssystemet kan till exempel bestå av en horisontell och en vertikal radar, för
att både bestämma flyghöjd och fåglarnas bana och antal, samt kameror för dagsljus
och/eller mörkerseende. Med hjälp av bildanalys och artificiell intelligens kan systemet
ge information om vilken typ av fågel som närmar sig, information överförs
till vindkraftverkets och parkens SCADA system (styrsystem) som därefter justerar de
berörda vindkraftverkens rotationshastighet efter förutbestämda parametrar. När
fåglarna har passerat vindkraftverket återgår driften till normalläget.
För att detektera fladdermöss kan systemet även inkludera ultraljudsdetektion, och
därefter driftreglera vindkraftverken baserat på detta.
Utsläpp till vatten
En miljö-och räddningsplan kommer att upprättas i samråd med Kustbevakningen. I
planen kommer bland annat att beskrivas framkomlighet vid olycka/utsläpp, möjlighet
av sanering av oljeutsläpp eller utsläpp av andra kemiska produkter som kan innebära
påverkan på flora och fauna.

6

Slutsats

Alfågel
Inventeringarna av alfågel visar generellt på låg nyttjandegrad av vindparksområdet
med sporadisk förekomst och av tillfällig karaktär. Auroraområdet är beläget på en
plats med låga musseltätheter och med djup på över 40 meter och mer, varför
området inte bedöms innehålla något högre ekologiskt värde för arten. Detta eftersom
den livnär sig till stor del av musslor och sällan dyker djupare än 30 meter för att
anskaffa sig föda. De största koncentrationerna av alfågel hittas därför i närheten av
områden med sandbankar där den bottenlevande faunan är åtkomlig för fåglarna. Den
största registreringen av alfåglar vid inventeringar har gjorts på Hoburgs bank där
flockar med så höga antal som 1500-3000 individer observerats i jämförelse med
observationer av grupperingar av upp till sju individer i Auroraområdet.
Likt många andra sjöfåglar uppvisar alfågel ett starkt undvikandebeteende för
vindparker. Då avståndet mellan verken i Aurora kommer att vara större jämfört med
befintliga parker där studier gjorts är det dock osäkert om alfåglarna kommer att
undvika Aurora i samma utsträckning. Undvikandebeteende leder till en
undanträngningseffekt vilket innebär att området för vindparken och dess närområde
helt eller delvis överges. Samtliga faser av vindpark Aurora (anläggning, drift och
avveckling) bedöms därför riskera att ge upphov till en minskad täthet av alfågel inom
området för Aurora. Verksamhetsområdet utnyttjas dock av få alfåglar och av högst
tillfällig karaktär idag. Effekten av detta ska förstås som en sannolik omfördelning av
alfågel inom området. De fåglar som tidigare nyttjat området för Aurora bedöms därför
med stor sannolikhet komma att nyttja ett, till Aurora, närbeläget område.
Lokaliseringen av vindparken ligger vidare på ett väl överstigande avstånd för artens
mest centrala födosöksområden, dvs områden med djupförhållanden som understiger
30 m. Sannolikheten för att Aurora under anläggnings-, drift- eller avvecklingsfas
skulle generera störnings- eller undanträngningseffekter som påverkar de för arten
mycket viktiga födosöksområdena inom Natura 2000-området bedöms därför vara
obefintlig.

Aurora bedöms innebära en obetydlig barriäreffekt för alfåglarnas migration då
alfåglarnas kända migrationsrutter mellan övervintringsområden i Östersjön och
häckningsplatser på den Ryska tundran i huvudsak bedöms ligga utanför Aurora.
Ytterligare har studier på övervintrande alfåglar indikerat att alfåglarna inte gör några
längre regelbundna förflyttningar mellan olika födosöksområden utan att de är relativt
stationära under vintern. Vindpark Aurora är inte heller lokaliserat mellan kända
födosöksområden för arten, dessa ligger samtliga söder och öster om området för
vindparken. Därmed minskas risken för barriäreffekter markant. Risken för påtagliga
barriäreffekter av Aurora vid lokala förflyttningar inom Östersjön bedöms vara
obetydlig. Vindparkens potentiella barriäreffekt är som störst vid fullt utbyggd
anläggning. Som tidigare nämnts är det möjligt att alfågel inte undviker att flyga in i
vindparken vid lokala förflyttningar eller vid migration då de i stället kan flyga emellan
vindkraftverken till följd av att avståndet mellan verken kommer vara som minst 1 km.
Den omväg som ett eventuellt undvikande av vindparken innebär för alfåglarna vid
migration utgör en försumbar extra sträcka i förhållande till hela flygsträckan till
häckningsplatserna på den ryska tundran. Vindparken bedöms därmed inte medföra
några betydande barriäreffekter i samtliga faser (anläggnings-, drift- samt
avvecklingsfas).
Alfågel flyger i normalfallet lågt över havsytan och med god marginal under
rotorbladens nedersta spets. Flygbeteendet bedöms vara det normala både för
migrerande alfåglar och de alfåglar som förflyttar sig lokalt kortare sträckor under
övervintringsperioden. Då frigången mellan havsytan och rotorbladens svepyta
kommer att vara som minst ca 30 meter bedöms kollisionsrisken vara låg både i
samband med migration som vid lokala förflyttningar under övervintringssäsongen,
samt för de individer av alfågel som tidvis kan komma att uppehålla sig inom vindpark
Aurora.
Tobisgrissla
Tobisgrissla har en liknande ekologi som alfågel där arten är starkt knuten till grundare
havsområden på mellan 10-30 meters djup för uppehåll och födosök. Tobisgrissla är
en utpräglad fiskätare med en preferens för tånglake, vilka normalt hittas i grundare
områden på max 40 meters djup. Eftersom Auroraområdet enligt tidigare beskrivning
består av syrefattiga bottnar med lite fisk (Karlsson m.fl. 2021) och stort djup, saknas
därför större betydelse för tobisgrisslor utifrån ett födosöksperspektiv.
De tidigare inventeringarna gjorda i östersjöområdet mellan 1988-1993 påvisade
ytterst få tobisgrisslor i havsområden med större djup än 30 m. Området kring Aurora
hade vid denna tidpunkt inte någon hög täthet av tobisgrissla (<0,01 individ/km 2). Vid
den båtinventering som gjordes i slutet på december 2021 påträffades inga
tobisgrisslor i området. De förmodas också förekomma högst sporadiskt i Aurora pga.
de ekologiska förutsättningarna saknas för arten.
Tidigare studier gjorda på närbesläktade alkfåglar har påvisat en svag-måttlig
känslighet för störning (undanträngning med mindre utnyttjande i området efter en
byggnation av vindkraft) kopplat till havsbaserade vindkraftsparker (Dierschke m.fl.
2016). Dock används området med största sannolikhet ytterst begränsat av
tobisgrisslor och eventuella undanträngningseffekter bedöms bli små. De få fåglar som
potentiellt kan förekomma i området för Aurora bedöms därför med stor sannolikhet
komma att nyttja ett till Aurora närbeläget område utanför störningsavståndet.
Aurora bedöms innebära en obetydlig barriäreffekt för tobisgrisslornas migration då
den dels bedöms vara utspridd och gå på bred front på båda sidor om Aurora och

någon omfattande migration förväntas inte förekomma genom verksamhetsområdet.
Vid en eventuell migration i anslutning till vindparken bedöms tobisgrisslorna i första
hand sannolikt undvika att flyga genom vindparken. Om något undvikandebeteende
inte uppstår medför den låga flyghöjden (<20 m), avståndet mellan verken (>1 km)
och frigången mellan vattenytan och rotorbladens spets (<30 m) att tobisgrisslorna
kan passera genom parken utan att stora kollisionsrisker förekommer. Då de flyger
lågt vid både migration och vid förflyttningar mellan födosöksområden är
kollisionsrisken låg.
Typiska fågelarter
De för Natura 2000-området typiska fågelarterna för rev och sandbankar, ejder,
sjöorre, smålom och storlom, födosöker främst på grunda vatten. Smålom och storlom
kan tillfälligt fånga fisk på djupare vatten men inventeringarna utförda på Aurora visar
att förekomsten av de typiska fågelarterna är sporadisk, främst under flyttning.
Undanträngningseffekter bedöms därför bli små. De typiska arterna passerar i viss
utsträckning Aurora under flyttning men någon omfattande migration förväntas inte
förekomma genom verksamhetsområdet. Vid en eventuell migration i anslutning till
vindparken bedöms de typiska arterna i första hand undvika att flyga genom
vindparken. I andra hand innebär den generellt låga flyghöjden (< 30 m), avståndet
mellan verken (>1 kilometer) och frigången mellan vattenytan och rotorbladens spets
(<30 m) att fåglarna kan passera genom parken med låga kollisionsrisker.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis är verksamhetsområdet Aurora beläget i ett område på större
djup än 30 meter med syrefattiga bottnar med både låga mängder av fisk och låg
täckningsgrad av blåmusslor. På grund av sitt djup och sina knappa födoresurser finns
det därmed ytterst begränsade ekologiska förutsättningar för både alfågel och
tobisgrissla. Arterna förekommer i liten utsträckning inom området. Bedömningen är
att arterna bör ha goda förutsättningar att finna störningsfria alternativa områden
utanför vindparksområdet för sina tillfälliga vistelser. Ytterligare är avståndet från den
planerade vindparken till viktiga födosöksområden för arterna, över 3 km (mellan 1050 km till bankarna), vilket är det uppskattade störningsavståndet för fåglarnas
undanträngningseffekt från dess födosöksområden. Båda arternas migration sker
också sannolikt utanför Aurora och flytten bedöms därför påverkas av
vindkraftsparken i liten utsträckning. Påverkan från nedläggning och avveckling av
anslutningskablar inom den kabelkorridor som utgår från den sydvästra delen av den
planerade vindparken och som går i närheten av Natura 2000-området bedöms vara
obefintlig. Nedläggning av anslutningskablar kommer att ske under en begränsad tid
och det eller de fartyg som används vid nedläggningsarbetena medför endast en
försumbar ökning av den befintliga fartygstrafiken. Inte heller någon av de övriga
föreslagna kabelkorridorerna bedöms få någon påverkan då de befinner sig på ännu
större avstånd från utsjöbankarna i Natura 2000-området. Således bedöms samtliga
faser av arbetet med kabelkorridoren som obefintliga för både alfågel och tobisgrissla.
Sannolikheten för att Aurora skulle generera störnings- eller undanträngningseffekter
som påverkar de för arterna mycket viktiga födosöksområdena inom Natura 2000området bedöms vara obefintliga. Vindpark Aurora bedöms sammantaget inte medföra
någon påverkan eller effekter för arternas populations- och bevarandestatus.
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1

Om samrådsredogörelsen

Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningarna för ansökan om Natura
2000-tillstånd samt tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och
kontinentalsockellagen (KSL) för vindpark Aurora har OX2 genomfört avgränsningssamråd
enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet har till syfte att informera om och få in synpunkter på
planerad verksamhet samt få synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
utformning. Denna samrådsredogörelse beskriver och redogör för de samråd som har
genomförts och vad som kommit fram i samråden.

2

Samrådsprocessen
för Natura 2000

2.1

Avgränsningssamråd 2020

Ett avgränsningssamråd inför Natura 2000-ansökan genomfördes under perioden 18
augusti till 18 december 2020.
Ett samrådsunderlag upprättades inför samrådet, se Bilaga B.4.1, vilket tillgängliggjordes på
OX2:s hemsida. Inbjudan att delta i samrådet samt samrådsunderlaget skickades ut per
mail den 18 augusti 2020 till berörda myndigheter och intresseorganisationer. En lista över
samtliga parter som bjöds in att delta i avgränsningssamrådet 2020 finns i Bilaga B.4.3.
Samrådskretsen har stämts av med länsstyrelserna i Gotland och Kalmar län.
Samrådsmöte hölls med Länsstyrelserna i Gotland, Kalmar och Blekinge den 7 september
2020. Mötet hölls på plats hos Länsstyrelsen Kalmar med vissa deltagare som deltog
digitalt. Protokoll från samrådsmötet finns i Bilaga B.4.4.
Skriftliga samrådsyttranden inkom under perioden augusti till december 2020, se avsnitt
3 nedan.
Under 2020 inleddes även ett tidigt samråd med Försvarsmakten. Detta samråd berörde
dock inte specifikt Natura 2000 utan fokuserade på frågor relevanta för ansökan
om tillstånd enligt SEZ och KSL och kommer därför att beaktas inom ramen för de
tillståndsansökningarna.

2.2

Kompletterande samråd 2021

Under hösten 2021 genomfördes ett kompletterande Natura 2000-samråd bland annat
med anledning av att projektytan för vindpark Aurora utökats i norr. Det kompletterande
samrådet genomfördes den 1 september 2021 till den 7 december 2021 och samordnades
med samråd inför framtagande av ansökningar om tillstånd för vindpark och internkabelnät
enligt SEZ och KSL.
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Samrådsunderlaget från 2020 uppdaterades inför det kompletterande samrådet 2021
(se Bilaga B.4.6) och tillgängliggjordes på OX2:s hemsida. Inbjudan att delta i samrådet
samt samrådsunderlaget skickades ut per mail den 1 september 2021 till de myndigheter
och intresseorganisationer som listas i Bilaga B.4.7. Samrådsmöte rörande Natura 2000
hölls med BirdLife (15 september 2021), Naturvårdsverket (16 september 2021), SGU (17
september 2021), länsstyrelserna Gotland och Kalmar (29 september och 8 oktober 2021)
och SFPO (13 oktober 2021). Protokoll från samrådsmötena finns i Bilagor B.4.8-B.4.12.
Under samrådsperioden 2021 hölls även samrådsmöten med Sjöfartsverket och Swedish
Pelagic Federation PO men dessa samrådsmöten rörde inte specifikt Natura 2000 utan
fokuserade på frågor relevanta för ansökan om tillstånd enligt SEZ och KSL och kommer
därför att beaktas inom ramen för de ansökningsprocesserna.
Allmänheten har också givits tillfälle till samrådsmöten som genomfördes den 26 och
27 oktober 2021 i Rungården på Öland respektive Burgsvik på Gotland men fokuserade
mestadels på frågor relevanta för ansökan om tillstånd enligt SEZ och KSL.
Skriftliga samrådsyttranden inkom under perioden september och december 2021, se
avsnitt 3 nedan. Vissa myndigheter och organisationer yttrade sig både 2020 och 2021
medan andra valt att enbart yttra sig vid ett av tillfällena.

3

Framförda synpunkter

3.1

Om de framförda synpunkterna

Nedan sammanfattas de huvudsakliga synpunkterna rörande Natura 2000-prövningen
och Natura 2000-MKB:ns innehåll som framkommit. Sammanfattningarna följs av korta
bemötanden där OX2:s besvarar hur synpunkterna har beaktats i ansökan. Samtliga
inkomna samrådsyttranden från 2020 och 2021 bifogas i dess helhet i Bilaga B.4.13. Inom
ramen för samråden inför Natura 2000-tillståndsansökan har myndigheter och övriga
remissinstanser även lyft synpunkter avseende innehåll och omfattning av kommande
tillståndsansökningar enligt SEZ och KSL. Det avser synpunkter rörande bland annat
påverkan på yrkesfiske, sjöfart och sjösäkerhet, marinarkeologi samt påverkan på skyddade
områden och arter som ej avser Natura 2000-områden. Dessa synpunkter sammanfattas
inte här men har beaktats av OX2 i arbetet med miljökonsekvensbeskrivning för ansökan
enligt SEZ och KSL.
Sjöfartsverket har yttrat sig inom ramen för Natura 2000-samrådsprocessen men har
inte lyft några synpunkter rörande påverkan på Natura 2000-området och deras yttrande
har därför inte tagits med i sammanfattningen nedan men kommer att beaktas i arbetet
med miljökonsekvensbeskrivning för ansökan enligt SEZ och KSL. Energimyndigheten,
SLU Artdatabanken och Naturhistoriska riksmuseet har avstått från att yttra sig. Svenska
Naturskyddsföreningen som hänvisat till de lokala föreningarna på Öland och Gotland.
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3.2

Sammanfattning av framförda synpunkter per
myndighet/ intresseorganisation

3.2.1

Länsstyrelsen Gotlands län

Flera samrådsmöten har ägt rum med Länsstyrelsen Gotland. Inom ramen för samrådet
och efter bolaget tillhandahållande av utredningar och underlag har Länsstyrelsen Gotland
konstaterat att en Natura 2000-prövning enbart aktualiseras för området Hoburgs bank
och Midsjöbankarna.
Länsstyrelsen Gotlands län har bl.a. vid samrådsmöten den 7 september 2020 och 29
september 2021 lyft flera aspekter gällande påverkan på fågel, bl.a. avseende påverkan
från parkens U-form på migrerande fåglar. Länsstyrelsen har även framfört att kumulativa
effekter bör läggas till som en betydande miljöaspekt för Natura 2000-MKB:n. Länsstyrelsen
har ansett att även planerade vindparker bör inkluderas i den kumulativa bedömningen,
men har framhållit svårigheten för varje enskild projektör att göra en sådan bedömning
och att det är en större fråga inom ramen för havsplaneringen. Vidare har länsstyrelsen
vid samrådsmötena lyft frågor rörande tumlare, reveffekter, och även gjort vissa medskick
gällande yrkesfiske, sjöfart och kulturmiljö. Mötesnoteringar från samrådsmötena biläggs
som Bilaga B.4.4 och B.4.8.
OX2 har beaktat de synpunkter länsstyrelsen lyft under samrådet i arbetet med Natura
2000-MKB:n, bl.a. avseende fåglar och tumlare. Vad gäller bedömning av kumulativa effekter
har omfattningen av de verksamheter som ingår i den kumulativa bedömningen stämts av
med länsstyrelsen och innehåller i den mån det är möjligt även planerade vindparker. De
synpunkter som lyfts i samråden rörande bl.a. yrkesfiske, kulturmiljö och sjöfart beaktas i
arbetet med MKB:n inför tillståndsansökan enligt SEZ.

3.2.2

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län har i sitt samrådsyttrande samt under samrådsmöte daterat den
7 september 2020 framfört att länsstyrelsen ser påverkan på tumlare och sjöfågel som
viktiga frågor i prövningen. Vidare lyftes att kumulativa effekter måste beaktas och att
åtgärder för att minska skadlig kumulativ påverkan på omgivningen bör vidtas, framförallt
med avseende på buller. Länsstyrelsen har även anfört att olika typer av fundament kan
påverka marina organismer på olika sätt, vilket bör beskrivas i MKB:n. Andra frågor som
länsstyrelsen önskar bli belysta i MKB:n är ljudpåverkan på tumlare och fisk, risker och
konsekvenser för fåglar med hänsyn till bland annat kumulativa barriäreffekter, parkens
utformning, påverkan av klimatförändringar och syresättning av havsbotten, samt områdets
betydelse som födosöksområde. Länsstyrelsen Kalmars samrådsyttrande bifogas i Bilaga
B.4.13 och mötesnoteringar i Bilaga B.4.4 och B.4.8.
OX2 har beaktat Länsstyrelsen Kalmars synpunkter i arbetet med Natura 2000-MKB:n.
Påverkan på tumlare, sjöfåglar och fisk beskrivs i Natura 2000-MKB:n, inklusive kumulativa
effekter och klimateffekter. Frågan om möjlig syresättning av botten är något som närmare
utreds . Påverkan på migrerande fåglar kommer att beskrivas närmare inom ramen för
tillståndsansökan enligt SEZ.
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3.2.3

Länsstyrelsen Blekinge län

Länsstyrelsen Blekinge län har under samrådsmöte daterat den 7 september 2020 lyft
att fokus för Natura 2000-prövningen är konsekvenserna för de arter och naturtyper som
Natura 2000-området har pekats ut för att skydda. Länsstyrelsen har bl.a. även lyft att risk
för oljeutsläpp under anläggningsfasen och spridning av olja in i Natura 2000-området bör
beaktas i MKB:n. Mötesanteckningar från samrådsmötet biläggs som Bilaga B.4.4.
OX2 har noterat och beaktat Länsstyrelsen Blekinges synpunkter i arbetet med Natura
2000-MKB:n. Konsekvenserna för Natura 2000-områdets utpekade arter och naturtyper
beskrivs i Natura 2000-MKB:n, liksom risken för utsläpp till vatten av bland annat olja.

3.2.4

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har i samrådsyttranden samt vid samrådsmötet den 16 september
2021 efterfrågat en närmare utredning avseende förekomst av ejder, tobisgrissla och
alfågel inom parkområdet samt vilken störning av verksamheten som kan sträcka sig in i
Natura 2000-området. Naturvårdsverket har även framhållit att Natura 2000-området inte
identifierats som särskilt betydelsefullt för ejder, samt att projektområdet sannolikt inte
utgör betydelsefulla livsmiljöer för tobisgrissla, alfågel och ejder, eftersom arterna främst
födosöker på grundare områden. Naturvårdsverket har även framfört synpunkten att
påverkan på migrerande fåglar och fladdermöss bör utredas samt att det är av stor vikt att
kumulativa effekter redogörs för i MKB:n. Naturvårdsverkets yttranden från 2020 respektive
2021, samt mötesanteckningar biläggs som Bilaga B.4.13 respektive Bilaga B.4.10.
OX2 har beaktat Naturvårdsverkets synpunkter och fågelinventeringar har genomförts.
Bedömd påverkan på de utpekade fågelarterna för Natura 2000-området, inklusive
kumulativa effekter redovisas i Natura 2000-MKB:n (Bilaga B) samt fågelbilagan (Bilaga B.3).
Resultat från fågelutredningar rörande övriga fågelarter redovisas inom ramen för MKB:n
för tillståndsansökan enligt SEZ.

3.2.5

Havs- och vattenmyndigheten

OX2 och Havs- och vattenmyndigheten (”HaV”) har haft samrådsmöten och HaV
har även inkommit med samrådsyttranden. HaV har inom ramen för samrådet bl.a.
efterfrågat beskrivningar av en rad olika aspekter, bland annat nulägesbeskrivning samt
beskrivning av påverkan och skyddsåtgärder för bottenflora- och fauna, marina däggdjur,
fiskar, fåglar, utpekade naturtyper, rödlistade arter och arter listade av HELCOM inom
parkområdet och angränsande Natura 2000-område. HaV har särskilt lyft betydelsen av
Natura 2000-området för Östersjöpopulationen av tumlare och bl.a. att skyddsåtgärder
för att förebygga och motverka skada eller risk för skada på individnivå måste vidtas.
HaV har efterfrågat modelleringar av undervattensljud och sedimentspridning, samt
beskrivning och tillämpning av olika skyddsåtgärder. HaV har även framfört att kumulativa
effekter från till exempel andra vindparker (nationella och internationella), sjöfart och
fiske bör beskrivas i ansökan, samt att konsekvenserna på arter bör ses ur ett större
ekosystemperspektiv men även på lokal skala och att trofiska interaktioner
är viktiga
att beskriva. HaV har också efterfrågat alternativredovisning, beskrivning av teknikval
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för anläggningsarbeten och förundersökningar, risken för spridning av främmande arter,
påverkan på miljökvalitetsnormer, yrke- och fritidsfiske, elektromagnetiska fält från kablar,
ekologisk kompensation, tidplan samt eventuella tidsrestriktioner och överensstämmelsen
med befintligt förslag till havsplan med mera i kommande MKB.
HaV:s yttranden från 2020 respektive 2021 biläggs som Bilaga B.4.13. Ett samrådsmöte
avseende tumlare hölls även den 12 november 2021.
OX2 noterar framförda synpunkter och har beaktat dessa i arbetet med Natura 2000-MKB:n.
Bolaget har låtit utföra utredning av undervattensljud och sedimentspridning. I MKB:n
(Bilaga B) med underbilagor, särskilt Bilaga B.2 avseende tumlare och Bilaga B.1 (naturtyper),
innehåller beskrivningar av nuläget samt förväntad påverkan på utpekade arter och
naturtyper under projektets samtliga faser samt alternativredovisning, beskrivning av
risk för spridning av främmande arter och påverkan från elektromagnetiska fält. Gällande
föreslagna skyddsåtgärder för tumlare hänvisas till Natura 2000-MKB:n och föreslagna
villkor i ansökan. Teknikval och tidplan med mera beskrivs i den tekniska bilagan (Bilaga
C). Kumulativa effekter från andra intilliggande verksamheter har beaktats i förhållande till
samtliga utpekade arter och naturtyper och beskrivs i Natura 2000-MKB:n med underbilagor.
Även befintligt förslag till havsplan har beaktats i Natura 2000-MKB:n. Påverkan på yrkesoch fritidsfiske, miljökvalitetsnormer samt arter och miljöaspekter som inte omfattas av
Natura 2000-prövningen kommer att behandlas inom ramen för tillståndsansökan enligt
SEZ.
OX2 har även noterat HaV:s synpunkt gällande ekologisk kompensation. Då den planerade
verksamheten, med beaktande av föreslagna skyddsåtgärder, inte bedöms skada de
livsmiljöer och arter som Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna avser
att skydda aktualiseras inte behov av kompensationsåtgärder. OX2 har dock en strategi för
biologisk mångfald och eftersträvar att alla dess vind- och solparker ska vara naturpositiva
till 2030. Detta beskrivs närmare i ansökan om tillstånd enligt SEZ.

3.2.6

SGU

Sveriges geologiska undersökning (”SGU”) har i sitt samrådsyttrande samt vid samrådsmötet den 17 september 2021 framfört synpunkter på underlaget för ansökan och att
påverkan på Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna måste beskrivas
bl.a. vad avser riskerna från sedimentspridning och undervattensljud. SGU har lyft behov
av att utreda utbredningen av finkorniga sediment och eventuell spridning av miljögifter
längs planerade kabelsträckningar och vindparksområdet. För det fall muddring och/eller
dumpning av muddermassor blir aktuellt har SGU framfört behov av undersökningar för
att kunna bedöma eventuella risker och åtgärder i samband med detta. SGU har betonat
betydelsen av att bolaget anpassar metoder för konstruktion och förankring av anläggningar
utifrån havsbottens egenskaper och löpande bevakar eventuella erosionsproblem. SGU:s
yttrande från 2020 samt mötesanteckningar från samrådsmötet biläggs som Bilaga B.4.13
respektive B.4.11.
OX2 har noterat och beaktat SGU:s synpunkter i arbetet med Natura 2000-MKB:n och även
för MKB:n för SEZ och KSL-ansökningarna. Påverkan på Natura 2000-området, inklusive
sedimentspridning, miljögifter och ljudutbredning, beskrivs i Natura 2000-MKB:n (Bilaga
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B) med underbilagor. I Natura 2000-MKB:n redovisas underlaget som bedömningarna
utgår från. För tekniska frågor rörande bl.a. anläggningsmetoder, konstruktioner och
masshantering hänvisas till den tekniska beskrivningen (Bilaga C).

3.2.7

Kustbevakningen

Kustbevakningen har i samrådsyttranden lyft risken för påverkan från utsläpp i eller
omkring vindparksområdet och Natura 2000-området. Kustbevakningen har även
efterfrågat information om potentiellt skadliga ämnen i verksamheten samt en beskrivning
av hur vindkraftverkens tänkta placering och konstruktion samt aktiviteter i anläggnings-,
drifts- och avvecklingsfaserna påverkar möjligheten att utföra miljöräddning i området.
Samrådsyttrandena från 2020 respektive 2021 biläggs som Bilaga B.4.13.
OX2 noterar framförda synpunkter och hänvisar till Natura 2000-MKB:n för beskrivning av
verksamhetens potentiella risker för Natura 2000-området i händelse av bl.a. utsläpp. Den
tekniska utformningen av vindparken, inklusive komponenternas innehåll av eventuella
skadliga ämnen, beskrivs i den tekniska beskrivningen (Bilaga C). Kustbevakningens
synpunkter rörande tillsyn och miljöräddning kommer att beaktas i arbetet och beskrivas
inom ramen för tillståndsansökan enligt SEZ.

3.2.8

BirdLife

BirdLife Sverige har i sitt samrådsyttrande framfört att vindpark Aurora är placerat i ett stråk
som många fåglar flyger över. BirdLife lyfter en oro för ökad kollisionsrisk i synnerhet under
vissa väderomständigheter och anser att vindparkens lokalisering är olämplig. BirdLife
efterfrågar en utvärdering av undanträngningseffekt och barriäreffekt inklusive kumulativ
påverkan från andra vindparker, sjöfart och fiske. BirdLife framför även synpunkter
rörande hur flyttfågelinventeringen bör göras samt påpekar att tekniska möjligheter för
driftreglering av verken för att minimera påverkan på flyttande fåglar bör utredas. BirdLifes
yttrande från 2020 respektive 2021 biläggs som Bilaga B.4.13. Mötesnoteringar biläggs som
Bilaga B.4.9.
OX2 har noterat och beaktat de framförda synpunkterna i arbetet med Natura 2000-MKB:n
och MKB:n inför SEZ-ansökan. Bedömd påverkan på fågel kopplat till Natura 2000-området,
inklusive potentiella undanträngningseffekter och barriäreffekter, beskrivs i Natura
2000-MKB:n (Bilaga B) och fågelbilagan (Bilaga B.3). Natura 2000-MKB:n innehåller även
alternativredovisning samt bedömning av kumulativa effekter. Inventering av flyttfåglar
genomförs och erforderliga skyddsåtgärder för migrerande fåglar i form av driftreglering
kommer också att beaktas inom ramen för ansökan enligt SEZ.

3.2.9

Naturskyddsföreningen Gotland

Naturskyddsföreningen Gotland framför i samrådsyttrande att den avstyrker projektet med
hänvisning till risk för påverkan på Östersjötumlare och övervintrande och flyttande fåglar.
Naturskyddsföreningen anser det inte vara lämpligt att anlägga vindparken i direkt anslutning
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna med hänsyn till Östersjötumlare
och risk för påverkan på fåglar. Naturskyddsföreningen Gotlands samrådsyttrande från
2021 finns bifogat som Bilaga B.4.13.
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OX2 noterar framförda synpunkter men vill framhålla att gjorda bedömningar avseende
Natura 2000, som redovisas i Natura 2000-MKB:n, möjliggör en etablering av vindparken.
Frågor rörande artskydd, som Naturskyddsföreningen Gotland lyft i yttrandet, beaktas
inom ramen för MKB:n för SEZ-ansökan.

3.2.10 Ölands naturskyddsförening
Ölands naturskyddsförening har i sitt samrådsyttrande bl.a. framfört att vindparkens
södra gräns berör områden som är viktiga för tumlare och menar att vindparken inte ska
gå ända fram till Natura 2000-området utan i stället bör minskas till 10-15 km från gränsen.
Ölands naturskyddsförening anser att det i bedömningen av varje påverkansparameter
bör ifrågasättas om det kan finnas mer kritiska studier som visat större påverkan än de
som presenterats i samrådsunderlaget. Ölands naturskyddsförenings yttrande biläggs
som Bilaga B.4.13.
Ölands naturskyddsförenings synpunkter har noterats i arbetet med Natura 2000-MKB:n.
OX2 bedömer att ingen marginal från Natura 2000-området behövs med hänvisning till
det underlag som redovisats och de bedömningar som gjorts inom ramen för Natura
2000-MKB:n. I Natura 2000-MKB:n redovisas även de källor, studier och utredningar som
ligger till grund för miljöbedömningarna, samt hur bedömningarna har utförts.

3.2.11 Gotlands ornitologiska förening
Gotlands ornitologiska förening har i sina samrådsyttranden efterfrågat en förklaring till
vald lokalisering. Gotlands ornitologiska förening anser att vald lokalisering är olämplig
och framför att vindparken kan komma att få betydande påverkan på fågellivet eftersom
området omkring Aurora är betydelsefullt för många fågelarter. Gotlands ornitologiska
förenings yttrande från 2020 biläggs som Bilaga B.4.13.
OX2 noterar framförda synpunkter men delar inte bedömningen avseende lokaliseringens
lämplighet. Bedömd påverkan på fågellivet beskrivs i Natura 2000-MKB:n (Bilaga B) och
fågelbilagan (Bilaga B.3) samt inom ramen för tillståndsansökan enligt SEZ. Utgångspunkter
för lokaliseringen samt alternativredovisning för vindpark Aurora beskrivs i Natura
2000-MKB:n.

3.2.12 Mörbylånga kommun
Mörbylånga kommun har i sitt samrådsyttrande bl.a. framhållit vikten av att belysa
kumulativa effekter i MKB:n och att även planerade vindparker redovisas, samt att MKB:n
ska redovisa vilka skyddsåtgärder som kan vidtas under anläggningsfasen för att minimera
störningarna på Natura 2000-områdetsbevarandevärden, exempelvis från grumling,
spridning av förorenat sediment och störande ljud. Kommunen har även efterfrågat
information om vilken påverkan som anläggningsdelar som eventuellt lämnas kvar vid
avvecklingen kan ha på Natura 2000-området. Mörbylånga kommuns samrådsyttrande
från 2021 finns bifogat som Bilaga B.4.13.
OX2 noterar framförda synpunkter och har beaktat dem i arbetet med Natura 2000-MKB:n,
inklusive kumulativa effekter, skyddsåtgärder och påverkan från avvecklingsåtgärder.
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3.2.13 Borgholms kommun
Borgholms kommun har i sitt samrådsyttrande framfört att den inte har något att anföra
gällande Natura 2000-tillstånd men påpekar att påverkan på tumlares utbredningsområde
bör bedömas i kommande MKB. Borgholms kommuns yttrande från 2020 biläggs som
Bilaga B.4.13.
OX2 noterar framförd synpunkt. Påverkan på tumlare har utretts och redogörs för i Natura
2000-MKB:n och bilaga B.2.

3.2.14 Sveriges Fiskares PO (SFPO)
Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) har i sitt samrådsyttrande lyft många
generella frågor och farhågor om vindparkens förväntade påverkan på det marina
djurlivet i området samt påverkan på fisket. SFPO undrar bland annat hur den föreslagna
vindkraftsparken påverkar tumlare som anses som särskilt skyddsvärda. SFPO:s
samrådsyttrande från 2021 biläggs som Bilaga B.4.13 och mötesnoteringar som Bilaga
B.4.12.
OX2 noterar SFPO:s synpunkter och vill framhålla att påverkan på det marina djurlivet
inklusive tumlare beskrivs i Natura 2000-MKB:n samt dess underbilagor. Påverkan på fisket
kommer att behandlas inom ramen för tillståndsansökan enligt SEZ.
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1.
1.1

Bakgrund

Inledning

OX2 AB (nedan ”OX2”) planerar en etablering av en vindpark till havs i Egentliga Östersjön
(Västra Gotlandshavet) i Sveriges ekonomiska zon, utanför Kalmar och Gotland läns kuster.
Vindparken benämns Aurora och består av ett område som angränsar till Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (figur 1). Fullt utbyggd har Aurora potential att
generera en årsproduktion om ca 24 TWh (24 000 GWh). Detta motsvarar årsförbrukningen av
el för ca 4,7 miljoner hushåll. Etableringen av parken kommer troligen att ske som utbyggnad
av delområden i flera etapper.

Figur 1. Översikt av lokaliseringen av vindparken Aurora i Egentliga Östersjön, samt svenska Natura 2000-områden
(underlag: Naturvårdsverket).

Med anledning av att vindparken angränsar till ett Natura 2000-område, med en potentiell risk
för påverkan på detta område, avser OX2 att ansöka om ett Natura 2000-tillstånd i enlighet
med 7 kap. 28a § miljöbalken (1998:808).
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Detta samrådsunderlag har tagits fram som ett första steg inför framtagandet av den
kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådsunderlaget syftar till att ge
en övergripande beskrivning av projektet och det angränsande Natura 2000-området samt en
preliminär redogörelse för den kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningens
omfattning och innehåll. Samrådssynpunkter önskas inhämtas i ett tidigt skede i syfte att
säkerställa att Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning
som behövs för genomförandet av en Natura 2000-prövning enligt
7 kap. 28a § miljöbalken.
1.2

Om behovet av havsbaserad vindkraft

Sverige har tagit fram energipolitiska mål som bland annat anger att svensk elproduktion till år
2040 ska vara 100 procent förnybar och att inga nettoutsläpp av växthusgaser ska ske till
atmosfären år 2045. Utbyggnaden av vindkraft för elproduktion är av avgörande betydelse för
att kunna ställa om det svenska samhället till att bli fossilfritt och nå klimatmålen. Sveriges
goda förutsättningar till förnybar kraftproduktion möjliggör även elexport till andra länder vilket
bidrar till utsläppsminskningar på andra marknader när elproduktion från kol- och gaskraftverk
kan ersättas av fossilfri svensk el.
En av dagens utmaningar i det svenska elsystemet är begränsad överföringskapacitet i
transmissionsnätet. Merparten av elproduktionen är lokaliserad i norra Sverige medan
elbehovet är som störst i södra Sverige. Den dominerande elproduktionen i södra Sverige
består av kärnkraft. När den åldrande kärnkraften i allt större utsträckning fasas ut riskerar
obalansen mellan produktion och elförbrukning i det svenska kraftnätet förvärras. Därför är det
viktigt att den elproduktion som fasas ut ersätts av ny storskalig förnybar elproduktion i
motsvarande geografiska område. I södra Sverige begränsas möjligheten att installera
vindkraft på land av en hög befolkningstäthet och markanvändning i andra syften, men det
finns gynnsamma förhållanden för havsbaserad vindkraft runtom den sydsvenska kusten.
En av de stora fördelarna med att bygga vindparker till havs är att större vindkraftverk med
högre effekt kan användas. Elproduktionen för ett vindkraftverk till havs blir därför betydligt
större jämfört med landbaserade vindkraftverk. Även vindhastigheterna är högre och jämnare
ute till havs, vilket innebär att en havsbaserad vindpark kan bidra till en effektivare och mer
stabil elproduktion än på land.
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Om OX2

OX2 är en av de ledande aktörerna i Europa inom storskalig vindkraft och besitter
spetskompetens inom hela värdekedjan av vindkraftsetablering. OX2 har som målsättning att
erbjuda investerare de mest lönsamma vindparkerna på de marknader där bolaget verkar. I
sitt arbete leder OX2 omställningen mot ett förnybart energisystem. Runt om i Europa har OX2
utvecklat och realiserat drygt 2 GW vindkraft och har idag en stark projektportfölj. OX2 har för
närvarande över 1,2 GW under byggnation och förvaltar totalt 516 vindkraftverk. Av dessa
finns 365 vindkraftverk i Sverige med en beräknad produktion om 4,1 TWh per år. Det
motsvarar en femtedel av den totala vindkraftsproduktionen i Sverige. Bolaget har ca
150 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Frankrike, Litauen och Polen, med huvudkontor i
Stockholm. Omsättningen uppgick 2019 till 4,9 miljarder kronor.

2.

Om Natura 2000-prövningen och samrådets
avgränsning

För verksamheter och åtgärder inom Sveriges ekonomiska zon är miljöbalkens Natura 2000bestämmelser tillämpliga enligt vad som särskilt föreskrivs i 3 § lagen (1992:1140) om
Sveriges ekonomiska zon (”SEZ”), 3a § lagen (1966:314) om kontinentalsockellagen (”KSL”).
Detta innebär att ett separat Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28a-29b §§ miljöbalken krävs
för verksamheter eller åtgärder inom den ekonomiska zonen som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Enligt 7 kap. 32 § miljöbalken länsstyrelsen i det län
som ligger närmast den ansökta verksamheten till havs som ansvarar för prövningen.
Detta samrådsunderlag, och kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning, är
avgränsat till den planerade verksamheten och Natura 2000-området i Sveriges ekonomiska
zon.
Vad avser övriga prövningar för den planerade verksamheten kräver uppförande av
anläggningar (såsom vindkraftverk) inom Sveriges ekonomiska zon tillstånd från regeringen
enligt 5 § SEZ. Nedläggning av kablar på kontinentalsockeln för det nät som sammankopplar
vindkraftverken samt för landanslutning är tillståndspliktigt enligt KSL. Tillstånd enligt SEZ och
KSL för verksamhet i den ekonomiska zonen kommer att sökas i särskild ordning. Inför de
prövningarna kommer ett separat samråd att ske med myndigheter, organisationer och övriga
berörda. Inom ramen för tillståndsansökningarna enligt SEZ och KSL kommer övrig
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miljöpåverkan (utöver Natura 2000) hänförlig till vindparken, kablar och därtill hörande
verksamhet inom Sveriges ekonomiska zon att prövas och omfattas således inte av detta
samrådsunderlag och kommande Natura 2000-prövning.
Vidare, för de åtgärder som avses vidtas inom svenskt territorium, dvs. anläggande av kablar
för anslutning av vindparken till en anslutningspunkt på land, kommer erforderliga tillstånd
enligt miljöbalken (inklusive eventuell Natura 2000-prövning avseende områden inom svenskt
territorium), KSL och ellagen (koncession) att sökas i ett senare skede.

3.
3.1

Verksamhetsbeskrivning

Lokalisering

Den planerade vindparken Aurora ligger i Sveriges ekonomiska zon i Egentliga Östersjön (figur
1). Området bedöms ha gynnsamma förhållanden för etablering av vindkraft med en

medelvind på ca 9,5 m/s (100 meter över havet). Området innehåller inga öar utan består helt
av öppet hav.
Det planerade vindparksområdet Aurora ligger ca 34 kilometer öster om Öland och 24
kilometer söder om Gotlands södra spets. Området är ca 775 km2 och djupet varierar mellan
50 och 76 meter. Enligt substratlager domineras bottenstrukturen av grov sand med undantag
för parkområdets nordvästra samt centrala del som består av lera1. Aurora angränsar till
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE330308) i söder.
Utredning pågår avseende de olika möjligheterna för nätanslutning som lämpar sig bäst för
vindparken Aurora. Ett av alternativen är en direkt förbindelse med transmissionsnätet på land,
där anslutningspunkt i station Nybro i Nybro kommun eller station Ekhyddan i Oskarshamns
kommun är tänkbara alternativ. Andra möjligheter är att Aurora kopplas in via en framtida
nätanslutning till Gotland eller som en del av en handelslänk till andra länder kring Östersjön.
Vidare kommer eventuella utredningskorridorer för anslutningen att undersökas och
analyseras närmare för bedömning av vilken eller vilka korridorer som utgör lämpligast
sträckning.

1

SGU
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Vindparkens utformning

Ett vindkraftverk består av torn, maskinhus samt rotor och installeras på ett fundament som är
förankrat i havsbotten. Den el som varje vindkraftverk producerar överförs via ett internt nät till
en eller flera transformator-/omriktarstationer. Internnätet förläggs mellan vindkraftverken på
havsbottnen och fungerar även som kommunikationslänk med respektive vindkraftverk med
hjälp av en inbyggd fiberoptisk kabel. Efter transformering till högre växelspänning eller
omformning till högspänd likström överförs den producerade elen via anslutningskablar till
anslutningspunkten på fastlandet (figur 2).

Figur 2. Exempel på en vindparks olika delar.

Processen att planera för och bygga en vindpark till havs tar lång tid (se preliminär tidplan i
avsnitt 3.4). Samtidigt sker en snabb och kontinuerlig teknikutveckling, vilket medför att mer
kostnads- och miljöeffektiv teknik blir tillgänglig. De senaste åren har vindkraftverken blivit allt
större och effektivare vilket möjliggör en högre elproduktion samtidigt krävs det längre avstånd
mellan varje vindkraftverk för att maximera verkningsgraden i vindparken. Vindparkens
fundament optimeras löpande vilket också öppnar upp för nya möjligheter, likaså teknik för
överföring av el till land. Utformningen av vindparken som presenteras i detta underlag ska
därför ses som exempel i och med att tillgänglig teknik kan hinna förändras innan det är
aktuellt för byggstart.
Vindparkens utformning, inklusive placering av kablar och transformator-/omriktarstationer,
kommer att anpassas efter platsens förutsättningar vad gäller vind, klimat, vågor,
vattenströmmar, miljöpåverkan samt geologiska egenskaper. Den slutgiltiga utformningen av
vindparken kommer därför att bestämmas utifrån den teknik som finns tillgänglig vid tidpunkten
för upphandling och byggnation, samt utifrån optimering av elproduktionen. Vindkraftverkens
storlek och antal ger olika alternativ som kommer att belysas och utvärderas utifrån den
tillgängliga vindresursen i området. Ett exempel på parklayout för Aurora visas i figur 3.
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Figur 3. Exempel på layout för 220 vindkraftverk inom vindpark Aurora.

3.2.1 Vindkraftverk
Vindkraftverk kan vara antingen vertikal- eller horisontalaxlade med två eller tre rotorblad. Ett
horisontalaxlat vindkraftverk har sin rotor ned- alternativt uppvind. Den typ av vindkraftverk
som har utvecklats snabbast och som det har uppförts flest av hittills är trebladiga
horisontalaxlade uppvindsturbiner. Vindkraftverken förväntas att generera elektricitet vid
vindhastigheter från ca 3 m/s och uppnå maximal produktion vid vindhastigheter mellan 10 och
14 m/s. Vindkraftverken producerar elektricitet upp till vindhastigheter på ca 30 m/s, vartefter
de är konstruerade för automatisk nedstängning och återstart när vindhastigheten minskat.
Det förväntas att de vindkraftverk som är aktuella vid tid för upphandling och byggnation har
en livslängd om ca 30–35 år. I figur 4 nedan visas ett exempel på ett vindkraftverk till havs.
Vindkraftverkens antal, kapacitet och storlek beror på hur snabbt den tekniska utvecklingen
sker. Större vindkraftverk medför ett mindre antal på en given yta men med en större total
elproduktion. Baserat på utvecklingen hittills samt tillverkarnas prognoser förväntas ett
vindkraftverk år 2025 ha en effekt om ca 20 MW. Exempel på de storlekar och antal (för fullt
utbyggd park) som kan bli aktuella visas i tabell 1 och figur 4 nedan. I figur 4 exemplifieras
principiella fundament för 70 meters (d1) samt 30 meters (d2) vattendjup.
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Tabell 1. Exempel på vindkraftverks dimensioner.

Effekt per vindkraftverk

25 MW (1)

15 MW (2)

Rotordiameter D (m)

350

240

Totalhöjd H (m)

370

260

Minimifrigång G (m)

20

20

Antal vindkraftverk

220

370

Figur 4. Exempel på vindkraftverk. D = rotordiametern, H = totalhöjd, G = frigång, d = vattendjup.

3.2.2 Fundament
Val av fundament beror på ett flertal faktorer: primärt vattendjup, geologi, vind- och
vågförhållanden samt miljömässigt hänsynstagande och kostnader. Eftersom både vattendjup
och geologiska förutsättningar varierar inom vindparken kan olika typer av fundament bli
aktuella. Utifrån teknik tillgänglig idag är det framförallt tre olika typer av fundament som
bedöms bli aktuella: gravitationsfundament, monopile-fundament och fackverksfundament,
vidare kallat jacket-fundament. Dessa tre grundtyper kan även kombineras som ett
hybridfundament. Fundamenten som förankras i havsbottnen kan t.ex. använda så kallade
suction buckets eller en alternativt flera piles. Exempel på de olika alternativa
fundamenttyperna illustreras i figur 5. Fundamentens indikativa dimensioner avses att
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen efter att områdets platsförutsättningar har
undersökts i erforderlig omfattning.
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Figur 5. Exempel på olika fundamentstyper.

Ett annat fundamentkoncept som utvecklas snabbt är flytande vindkraftverk. Hittills har
flytande fundamentlösningar inriktats mot större vattendjup än de mer traditionella bottenfasta
fundamentstyperna.
Flytande vindkraftsfundament delas in i tre olika koncept: sparfundament, semiflytande (semisubmersible) samt TLP (tension leg plattform). Sparfundament är en beprövad teknisk lösning
inom t.ex. olja och gas och ger stabilitet tack vare en vertikal flytande ”sparboj” med låg
tyngdpunkt. Semiflytande fundament består av en under ytan delvis nedsänkt plattform och
skapar stabilitet genom en mer horisontell utbredning än spar. Figur 6 visar ett semiflytande
fundament. Det tredje konceptet, TLP, spänns istället fast mot botten. Förankring i botten för
alla tre koncepten sker med samma principer som för de bottenfasta, samt med olika typer av
dragankare.

Figur 6. Semiflytande fundament
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Av de flytande konceptlösningarna är det de två sistnämnda som har förutsättningar för att
tillämpas i projektområdet. Precis som för bottenfasta system så anpassas lösningarna efter
de lokala förutsättningarna. Den tekniska utvecklingen har medfört att bottenfasta fundamentet
kan byggas på allt djupare vatten. På liknande sätt bidrar den snabba utvecklingen av flytande
fundamentet att allt grundare vatten kan användas.
3.2.3 Internkabelnät
Internkabelnätet kan vara utformat på olika sätt beroende på teknikval. Antalet kablar,
kabeltyp, spänningsnivå tillika de antal vindkraftverk som förbinds via samma radial kommer
att bero på den effekt som vindkraftverken kommer att ha. Den kabelteknik för internkabelnät
som finns tillgänglig idag utgörs exempelvis av 66 kV-kablar, vilka kan överföra en samlad
effekt på runt 80 MW per kabel. Det resulterar i att fyra 20 MW vindkraftverk kan anslutas
längs samma radial. Spänningsnivån hos internnätskablar förväntas stiga till 99 kV eller ännu
högre de närmsta 5–10 åren, vilket skulle öka den totala överföringskapaciteten för varje kabel
och på så sätt reducera antalet radialer samt den totala längden kablar.
3.2.4 Anslutningskabel och transformator- / omriktarstation
Överföringen av el från vindparken till anslutningspunkten på land sker via antingen högspänd
växelström (HVAC) eller högspänd likström (HVDC). Anslutningskablarnas sträckning samt
längd beror på slutlig anslutningspunkt samt områdesförutsättningar (t.ex. geologi, andra
verksamheter och miljön).
Transformering till högre spänning och eventuellt omriktning till högspänd likström kräver en
eller flera transformator-(HVAC) eller omriktarstationer (HVDC). De fundamentstyper som
finns tillgängliga för transformator-/omriktarstationerna är i stort samma som de som finns för
vindkraftverken men dimensionerade med hänsyn till de laster som stationernas utformning
ger upphov till. Transformator-/omriktarstationerna kan även placeras på stödbensfundament.
Beroende på teknikval kan det även vara möjligt att placera utrustning för transformering till
högre spänning på samma fundament som ett vindkraftverk. Nedan redovisas för orientering
ett par exempel på hur transformator-/omriktarstationer generellt kan vara utformade (figur 7).
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Figur 7. Exempel på havsbaserade transformator-/omriktarstationer.

3.3

Aktiviteter i projektets faser

I detta avsnitt ges en sammanfattning av de aktiviteter som sker under anläggning, drift och
avveckling av vindparken och anslutningskablar. Den påverkan som dessa aktiviteter kan få
på närliggande Natura 2000-område tas upp i avsnitt 6.
3.3.1 Förberedande undersökningar
Inför anläggning av park och kablar kommer undersökningar av havsbottenförhållandena att
genomföras för att närmare utreda bottnens geologi och sediment. Dessa kommer att ligga till
grund för det slutliga valet av fundamentstyp samt detaljutformningen av park och
kabeldragning. Undersökningarna syftar också till att säkerställa att anläggningarbetena kan
utföras utan risk för exempelvis påträffande av eventuella odetonerade stridsmedel. Dessa
undersökningar och eventuell påverkan på Natura 2000-värden kommer beskrivas i Natura
2000-miljökonsekvensbeskrivningen.
3.3.2 Anläggningsfas
Anläggningsfasen innefattar moment som berör förberedelser inför (såsom undersökningar av
bottnen) och installation av vindparken. Installationen sker i flera faser, normalt fördelat på
fundament, kablar, vindkraftverk samt transformator-/omriktarstation.
Fundament
Vid installation av ett gravitationsfundament förbereds bottnen på den plats där fundamentet
ska placeras t.ex. genom att befintligt material i det översta lagret av havsbotten ersätts med
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ett homogent och jämt lager grus. Fundamenten transporteras sedan ut till platsen flytande
med hjälp av bogserbåtar alternativt på en pråm eller ett fartyg. Fundamenten sänks sedan
ned på grusbädden med vinschar/kran eller genom att varsamt fyllas med vatten, varefter det
väl på plats fylls med barlast.
Monopile-fundament transporteras ut till vindparken flytande i vattnet eller ombord på ett
installationsfartyg alternativt en pråm. Monopile-fundamentet placeras på havsbotten, antingen
från en stödbensplattform eller flytande kranfartyg. Därefter drivs det ned i havsbottnen genom
pålning, vibrationer eller borrning. Beroende på förutsättningarna kan installationen ske genom
en kombination av dessa metoder.
Jacket-fundament kräver att havsbotten är relativt plan, vilket medför att utjämning kan krävas
före installation. Fundamentet transporteras till platsen på en pråm eller ett installationsfartyg
och placeras på havsbotten från en stödbensplattform eller kranfartyg. Om pin piles används,
pålas, vibreras eller borras stålrör vid fundamentets respektive hörn ned i havsbottnen. Dessa
pin piles förenas sedan med fundamentet genom att de gjuts ihop alternativt genom mekanisk
förankring.
Om geologin samt övriga förutsättningar gör det möjligt kan jacket-fundament förankras i
havsbottnen med en så kallad suction bucket som är en stål- eller betongcylinder som med
hjälp av undertryck sugs ned i havsbottnen.
Efter installation av fundament anläggs vid behov erosionsskydd för att förhindra att
vattenströmmar längs med botten förändrar förutsättningarna omkring fundamentet och
underminerar förankringen. Erosionsskydden består vanligen av ett undre lager av grus och
ett övre lager av sten av blandad storlek.
För flytande fundament så bogseras dessa ut på platsen, vanligtvis med ett färdigt monterat
vindkraftverk. Fundamentet förankras på sin plats enligt samma grundprinciper som för
bottenfasta fundament förutom att även olika former av dragankare kan användas.
Vindkraftverk
Om inte hela vindkraftverket kan transporteras på sitt fundament och flytas ut till sin plats så
transporteras torn, maskinhus och rotor till vindparken via pråm eller installationsfartyg (till
exempel ett stödbensfartyg). De olika komponenterna installeras därefter med hjälp av en
kran, normalt inom en dag om väderförhållandena är gynnsamma.
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Transformator-/omriktarstationer
En transformator-/omriktarstation installeras normalt på sitt fundament med hjälp av ett
kranfartyg. Beroende på hur transformator-/omriktarstationerna samt dess fundament utformas
kan de även flytas ut eller installeras med andra lyftmetoder, exempelvis med egna stödben.
Internnät och anslutningskablar
Vindparkens internkabelnät och anslutningskablar förläggs från kabelfartyg. Vid behov av
skydd för exempelvis ankare kan kablar spolas, plöjas alternativt grävas ned i havsbottnen,
djupet varierar beroende på vad man vill skydda och aktuell geologi. I de fall geologiska
förutsättningar inte tillåter att kablar förläggs i havsbottnen kan de skyddas i rör eller genom att
täckas med sten. I det fall en kabel behöver korsa en annan kabel skyddas kablarna vanligen
med betongmattor eller sten.
3.3.3 Driftfas
Både vindkraftverk och transformator-/omriktarstationer är fjärrövervakade och obemannade
under normal drift. Dock sker kontinuerligt underhåll av vindparken, vilket fordrar att personal
och material transporteras dit med mindre servicebåtar, fartyg eller helikopter. Kablar
inspekteras vid behov för att exempelvis säkerställa att kablarnas skydd vid respektive
vindkraftverks fundament är oförändrat. Vid fall av skada på kabel repareras denna genom att
kabelsektionen som är skadad lyfts upp av ett kabelfartyg för reparation varefter kabeln åter
förläggs i bottnen med samma metod som under anläggningsfasen. För att skydda kablarna
från att skadas är det olämpligt att bedriva bottentrålning inom vindparken samt över
anslutningskablarnas sträckning.
3.3.4 Avvecklingsfas
När vindparken nått sin livslängd (minst 30–35 år) kommer den att avvecklas. Vindkraftverk,
fundament och transformator-/omriktarstationer demonteras och platsen för fundament
återställs i erforderlig omfattning. Vissa anläggningsdelar kan eventuellt lämnas efter
avveckling. Hur återställning bör ske och dess påverkan på Natura 2000 kommer att redovisas
inom ramen för Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen.
3.4

Preliminär tidplan

Nedan visas tidplanen för projektet (figur 8). Tidplanen bör beaktas som överskådlig och
preliminär. Flera faktorer kan påverka tidplanen och gör att den kan komma att justeras under
projektets gång. Ansökan om Natura 2000-tillstånd planeras att ges in under år 2021.
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Figur 8. Preliminär tidplan för projektet.

4.
4.1

Omgivningsbeskrivning

Allmänt

Som beskrivits ovan ligger området Aurora i ett öppet havsområde utan öar. Avståndet till
Öland är ca 34 kilometer och till Gotlands södra spets ca 24 kilometer.
Vindparken är i sin helhet belägen inom ett havsområde med beteckning Generell användning
(”G”) enligt de förslag till havsplaner som Havs- och vattenmyndigheten lämnade till
regeringen i december 2019 (figur 9).

Figur 9. Havsplaneområden (underlag: Havs- och vattenmyndigheten).
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Skyddade områden

Den planerade vindparken Aurora angränsar i söder mot Natura 2000-området Hoburgs bank
och Midsjöbankarna (figur 10). Det främsta syftet med Natura 2000-områden är att bevara ett
gynnsamt tillstånd för de naturtyper och arter som utgör grund för utpekandet av området.
Natura 2000-området beskrivs närmare i avsnitt 5 nedan. Inga övriga skyddade områden
förekommer i närheten av Aurora.

Figur 10. Natura 2000-områden och naturreservat (underlag: Naturvårdsverket).

4.3

Riksintressen och verksamheter i området

I närområdet förekommer intensiv fartygstrafik och utpekade farleder av riksintresse (figur 11).
Dessa farleder leder bland annat till och från de inre delarna av Östersjön. Det är dock en
mycket liten del fartygstrafik som passerar inom parkområdet. Närområdet nyttjas i mycket
liten utsträckning av yrkesfiske, (AIS-data, EMODnet 2018).
Riksintresseområden för yrkesfiske (fångstområden) förekommer nordväst om
vindparksområdet Aurora (figur 11).
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Auroras nordöstra kant ligger i direkt anslutning till riksintresse för rörligt friluftsliv. Aurora
ligger dock inte i anslutning till riksintressen för naturvård, friluftsliv, högexploaterad kust, eller
obruten kust. Riksintressen av detta slag förekommer närmare kusten och inte i Sveriges
ekonomiska zon.

Figur 11. Riksintressen för Natura 2000, energiproduktion, farled, och yrkesfiske, samt befintliga vindparker i
närheten av Aurora (underlag: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten,
samt EMODnet).

4.4

Närliggande vindparker

Två befintliga svenska havsbaserade vindparker finns i närområdet, Kårehamn och
Bockstigen. Kårehamn utvecklas av EON och ligger ca 35 km nordväst om Aurora, parken
består av 16 st 3 MW turbiner. Bockstigen etablerades 1998 vilket gjorde den till Sveriges
första havsbaserade vindkraftspark. Parken som består av 5 st 660 kW turbiner och drivs av
danska Momentum Gruppen, ligger ca 34 km nordost om Aurora (figur 11).
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5.

5.1

Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna

Allmän beskrivning

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) är beläget söder om
den planerade vindparken (figur 12). Natura 2000-området omfattar en stor yta om ca 1 051
000 hektar och djupet varierar mellan 17 och 80 meter. Området omfattas av utsjöbankarna
Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken samt delar av Södra Midsjöbanken och Ölands södra
grund. Utsjöbankarna består av en blandning av naturtyperna sandbankar (1110) och rev
(1170). Inom Natura 2000-området finns också djupa sand- och lerbottnar som ligger mellan
bankarna. Bevarandeplan för området saknas men information om utpekade naturtyper och
arter finns tillgängligt via Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur (Naturvårdsverket
2016). Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna är utpekat för att skydda
vissa naturtyper, fågelarter och tumlare (Phocoena phocoena) enligt art- och habitatdirektivet
(SCI) samt fågeldirektivet (SPA) (tabell 2).
Tabell 2. Utpekade naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet för Hoburgs bank och
Midsjöbankarna (Länsstyrelsen i Kalmars län 2016)

Naturtyper
Rev (1170)
Sandbankar (1110)

Arter
Tumlare (1351)
Tobisgrissla (A202)
Alfågel (A064)
Ejder (A063)

Natura 2000-området har en relativt homogen bentisk miljö med ett fåtal dominerande arter av
alger och djur vilket är naturligt för Östersjön. På utsjöbankarna finns stora ytor med
blåmusselbankar och vegetationsklädda bottnar som fyller viktiga ekologiska funktioner.
Dessa habitat lockar till sig höga förekomster av sjöfågel och området utgör ett särskilt viktigt
övervintringsområde för alfågel och tobisgrissla. Natura 2000-området är ett viktigt
reproduktionsområde för östersjöpopulationen av tumlare. Utsjöbankarna är även potentiellt
viktiga födosöksområden för de båda sälarterna knubb- och gråsäl samt utgör födosöks- och
uppväxtområden för flera fiskarter.
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Figur 12. Grundare områden med djup mellan 0–30 meter i Natura-2000 området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna samt Auroras närområde, där mörkare blå färg indikerar grundare områden (underlag: EMODnet
och Naturvårdsverket).

5.2

Naturtyper

De utpekade naturtyperna rev (1170) och sandbankar (1110) finns vid de grundare delarna av
Natura 2000-området, dvs vid utsjöbankarna (figur 12). Sandbankar upptar den största ytan av
de båda naturtyperna med totalt ca 220 000 hektar medan rev upptar en yta av totalt ca 20
000 hektar (Länsstyrelsen i Kalmars län 2016). Den exakta utbredningen av naturtyperna inom
Natura 2000-området är inte klarlagd. I Natura 2000-området förekommer också djupa sandoch lerbottnar (vilka inte är av Natura 2000-typ) mellan bankarna.
5.2.1

Utpekad naturtyp - rev (1170)

Naturvårdsverkets definition av naturtypen rev lyder: ” biogena och/eller geologiska bildningar
av hårt substrat förekommande på hårda eller mjukbottnar. Reven är topografiskt avskilda
genom att de höjer sig över havsbotten i littoral och sublittoral zon. Revmiljön karaktäriseras
ofta av en zonering av bentiska samhällen av alger och djurarter ” (Naturvårdsverket, 2011a).
Många av naturvärdena för naturtypen rev är knutna till de grundare utsjöbankarna (figur 12).
Den bentiska faunan på reven vid utsjöbankarna domineras i hög utsträckning av blåmusslor
(Mytilus edulis) som också utgör en typisk art för naturtypen rev. Blåmusslor är en viktig
födobas för sjöfågel och fisk, i synnerhet för alfågel som nyttjar de utbredda musselbankarna
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vid Hoburgs bank och Midsjöbankarna under vinterhalvåret (Naturvårdsverket 2006, 2010 och
Näslund m.fl. 2019). Vidare fungerar blåmusslor som viktiga filtrerare av vatten och bildar
biogena rev som utgör habitat åt en mångfald av associerad flora och fauna (Norling och
Kautsky 2007).
Algfloran vid bankarnas rev domineras huvudsakligen av ett fåtal filamentösa algarter som är
vanliga i Östersjön. Brunalgen ishavstofs (Battersia arctica) som är en av de djupast växande
algarterna i Östersjön (Florén m.fl., 2017) är den vanligaste förekommande arten i området
och utgör en typisk art för naturtypen rev. Exempel på andra typiska algarter för naturtypen rev
och som är vanliga i området är rödalgerna ullsläke (Ceramium tenuicorne), kräkel (Furcellaria
lumbricalis), fjäderslick (Polysiphonia fucoides) och blåtonat rödblad (Phyllophora
pseudoceranoides) (tabell 3) (Naturvårdsverket 2006 och Näslund m.fl. 2019).
Tabell 3. Typiska arter för naturtypen rev (Naturvårdsverket 2011a) som har återfunnits vid
utsjöbanksinventeringarna vid Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken, Ölands södra grund och Södra Midsjöbanken
(Naturvårdsverket 2006) eller inventeringar vid Hoburgs bank (Näslund m.fl. 2019).2

Typiska arter naturtypen rev
Blå mussla
(Mytilus edulis)
Ishavstofs
(Battersia arctica)
Ullsläke
(Ceramium tenuicorne)
Kräkel
(Furcellaria lumbricalis)
Fjäderslick
(Polysiphonia fucoides)
Blåtonat rödblad (Phyllophora
*
pseudoceranoides)
Ishavsrödblad *
(Coccotylus truncatus)
Trådslick **
(Pylaiella littoralis)
Molnslick **
(Ectocarpus siliculosus)
Smalskägg ***
(Dictyosiphon foeniculaceus)
Sudare
(Chorda filum)
Krulltrassel ***
(Stictyosiphon tortilis)
Torsk
(Gadus morhua)
Rötsimpa
(Myoxocephalus scorpius)
Sill/strömming
(Clupea harengus)
Tånglake
(Zoarces viviparus)

2

Dessa arter var inventerade som artpar i undersökningarna vilket gör att de inte kan skiljas från varandra:

* Coccotylus sp./ Phyllophora sp., ** Pyliaiella sp./ Ectocarpus sp. och *** Dictyosiphon sp./ Stictyosiphon sp.
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Vid nätprovfisket kring bankarna under utsjöbanksinventeringarna (Naturvårdsverket 2010)
utgjorde den rödlistade arten torsk (Gadus morhua) (ArtDatabanken 2020) den största
andelen av fångsterna för Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Ölands södra grund.
Förekomsten av ungtorsk (<37 cm) var hög vid Norra Midsjöbanken och Ölands södra grund
vilket tyder på att dessa områden kan vara av betydelse som uppväxtområden för arten.
Juvenil torsk är även en typisk art för naturtypen rev. Övriga fiskarter som förekom i
nätprovfisket och som är typiska arter för naturtypen rev utgjordes av rötsimpa
(Myoxocephalus scorpius), sill/strömming (Clupea harengus) och tånglake (Zoarces viviparus).
5.2.2

Utpekad naturtyp - sandbankar (1110)

Naturvårdsverkets definition av naturtypen sandbankar lyder: ”De ligger vanligen på relativt
grunt vatten, med ett maximalt djup på ca 30 meter under havsytan. Bankarna består i
huvudsak av sandiga sediment, men andra kornstorlekar kan också förekomma, t ex ler, grus
inklusive skalgrus, sten och stenblock. Bankarna skiljer sig topografiskt från omgivande
bottenområden”. (Naturvårdsverket 2011b).
Naturtypen sandbankar är knutet till djup grundare än 30 meter och förkommer därmed främst
vid utsjöbankarna i Natura 2000-området (figur 12). Piggvar utgör en typisk art för naturtypen
sandbankar och är relativt vanlig på sandbottnarna vid utsjöbankarna. Vid
utsjöbanksinventeringarna fångades en särskild hög andel lekmogen piggvar på de grundare
delarna (0–20 m) vid Norra Midsjöbanken vilket kan betyda att området fungerar som
lekområde för arten. Övriga för naturtypen typiska fiskarter som är dokumenterade från
utsjöbankarna är exempelvis torsk, skrubbskädda (Platichthys flesus), rödspätta (Pleuronectes
platessa), sill/strömming och skarpsill (Sprattus sprattus). De ryggradslösa djuren på
sandbankarna utgörs av ett fåtal arter som är vanliga i Östersjön som exempelvis skorv
(Saduria entomon) och den för naturtypen typiska arten östersjömussla (Limecola balthica)
(Naturvårdsverket 2006, 2010).
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Tabell 4. Typiska arter för naturtypen sandbankar (Naturvårdsverket 2011b) som har återfunnits vid
utsjöbanksinventeringarna vid Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken, Ölands södra grund och Södra Midsjöbanken
(Naturvårdsverket 2006), (Skov m.fl. 2011).

Typiska arter naturtypen sandbankar
Piggvar
(Psetta maxima)
Torsk
(Gadus morhua)
Skrubbskädda
(Platichthys flesus)
Rödspätta
(Pleuronectes
platessa)
Sill/strömming
(Clupea harengus)
Skarpsill
(Sprattus sprattus)
Östersjömussla
(Limecola balthica)
Skorv
(Saduria entomon)
Alfågel
(Clangula hyemalis)
Ejder
(Somateria
mollisma)
Storlom
(Gavia arctica)
Smålom
(Gavia stellata)
Sjöorre
(Melanitta nigra)

5.3

Marina däggdjur

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna förekommer tre marina
däggdjursarter, tumlare, knubbsäl och gråsäl.
5.3.1

Utpekad art - tumlare

Tumlaren (Phocoena phocoena) (1351) är en utpekad art för Natura 2000-området och är
skyddad genom EU:s Art- och habitatdirektiv i bilaga 2 och 4 samt den svenska
artskyddsförordningen (2007:845). Det finns tre genetiskt skilda populationer i svenska vatten
– Nordsjöpopulationen (eller Skagerakpopulationen) som primärt återfinns från mellersta
Kattegatt till Skagerak, Bälthavspopulationen som finns från mellersta Kattegatt till sydvästra
Östersjön öster om Bornholm och östersjöpopulationen som främst uppehåller sig i egentliga
Östersjön (Benke m.fl. 2014).
Inom området för Hoburgs bank och Midsjöbankarna förekommer tumlare från
östersjöpopulationen under hela året och området utgör även ett viktigt reproduktionsområde
för populationen (figur 13, figur 14 och figur 15). Under sommaren ansamlas tumlarna på och
mellan bankarna Hoburgs bank och Midsjöbankarna. De kalvar under juni-juli och parar sig i
augusti. Under vintern sprider tumlarna ut sig över stora delar av Östersjön (Carlén m.fl. 2018)
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Figur 13. Sannolikheten att detektera tumlare under perioden maj – oktober (Carlén m.fl. 2018, underlag:
HELCOM).

Figur 14. Sannolikheten att detektera tumlare under perioden november – april (Carlén m.fl. 2018, underlag:
HELCOM).
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Figur 15. Viktiga områden för tumlare i vindparken Auroras närområde, per säsong (Carlström och Carlén, 2016).

Tumlarna i Östersjön minskade kraftigt i antal under förra seklet främst till följd av bifångster i
garnfiske men också troligen på grund av miljögifter som påverkat fertiliteten.
Östersjöpopulationen består idag endast av uppskattningsvis 500 individer (konfidensintervall:
100–1000) (SAMBAH 2016). De största hoten utgörs i dagsläget av bifångster i fiske,
miljögifter, undervattensbuller och en minskad tillgång på byten. I Artdatabankens nationella
rödlista (2020) klassas Östersjöpopulationen som akut hotad och den minskar i antal
(ArtDatabanken 2020) vilket gör att den är mycket känslig för ytterligare störningar (SAMBAH
2016).
5.3.2

Sälar

I Natura 2000-området förekommer både knubbsäl (Phoca vitulina) och gråsäl (Halichoerus
grypus) men i vilken omfattning de nyttjar området är inte klarlagt. Båda sälarterna är
skyddade genom EU:s Art- och habitatdirektiv i bilaga 2 och 4 samt den svenska
artskyddsförordningen (2007:845) men är inte utpekade för Natura 2000-området.
Knubbsälarna i området kommer sannolikt från den hotade östersjöpopulationen som
förekommer kring Kalmarsund. Knubbsälspopulationen uppgår till cirka 2000 individer och är
växande. Östersjöpopulation av knubbsäl klassas dock som sårbar på grund av att
populationen är så liten (ArtDatabanken, 2020). Gråsälar är den vanligast förekommande
sälarten i Östersjön och gråsälspopulationen är klassad som livskraftig (ArtDatabanken 2020).
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Knubb- och gråsäl födosöker främst i grunda områden med djup ned till 40 m (Tollit m.fl. 1998,
Sjöberg och Ball 2000) vilket gör utsjöbankarna till potentiellt viktiga födosöksområden
(Naturvårdsverket 2010).
5.4

Utpekade fågelarter

Utsjöbankarna utgör viktiga födosöks- och övervintringsområden för sjöfågel i Östersjön.
Områdets utpekade fågelarter utgörs av alfågel (Clangula hyemalis) (A064), tobisgrissla
(Cepphus grylle) (A202) och ejder (Somateria mollisma) (A063).
Hoburgs bank och Midsjöbankarna är viktiga övervintringsområden i svenska vatten för den
västsibiriska/europeiska populationen av alfågel. De övervintrande fåglarna livnär sig främst
på musslor och förekommer i stora antal kring de grundare utsjöbankarna. Antalet
övervintrande alfåglar i Östersjön har minskat snabbt och populationen klassas som starkt
hotad (ArtDatabanken 2020). Det totala vinterbeståndet av alfågel i Östersjön har minskat med
ca 65 % från 1992/93 till 2007–2009. Däremot tyder de svenska inventeringarna från 2016 inte
på någon ytterligare markant nedgång (Nilsson 2016). Orsaken till minskningen av alfågel i
Östersjön är inte helt känd men tros främst bero på oljeutsläpp och bifångster (ArtDatabanken
2019).
Utsjöbankarna är även viktiga övervintringsområden för tobisgrisslor, varav många ungfåglar
uppehåller sig inom utsjöbankarnas grundare delar. Under de senaste 20 åren har antalet
tobisgrisslor i Sverige minskat med 20 % och arten klassas som nära hotad i den nationella
rödlista (ArtDatabanken 2020). Minskningen av det totala antalet tobisgrisslor i Sverige
kopplas framförallt till en minskning av östersjöpopulationen där betydande hot utgörs av
minkpredation under häckning och oljeutsläpp vid övervintringsområdena.
Ejder passerar Natura 2000-området under flyttningsperioden på våren men antalet som
rastar i området är begränsat (Nilsson, L. muntl.). De flyttande ejdrarna kan återfinnas över
stora områden i denna del av Östersjön. Ejder klassas som starkt hotad enligt den nationella
rödlistan (ArtDatabanken 2020) där bland annat reproduktionsproblem bidrar till den negativa
utvecklingen. Framförallt östersjöpopulationen uppvisar en negativ utveckling där populationen
minskat med 50 % under den senaste tioårsperioden.
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6.

Förutsedd påverkan på Natura 2000-området

Omfattningen av påverkan på den omgivande miljön beror bland annat på val av fundament
och metoder för undersökningar och nedläggning av kablar. I Natura 2000miljökonsekvensbeskrivningen kommer påverkan att bedömas och beskrivas utifrån vad som
kan utgöra det s.k. ”värsta fallet” till undvikande av att risker underskattas och för att
försiktighetsmått och skyddsåtgärder ska kunna anpassas för exempelvis val av fundament.
6.1
6.1.1

Naturtyper
Anläggningsfas

Aktiviteter under anläggningsfasen kan förväntas orsaka sedimentspridning, vilket bland annat
påverkas av val av fundamentstyp. Gravitationsfundament är normalt sett förknippade med
sedimentspridning på grund av förberedande bottenarbete inför installation av fundamentet.
Beroende på bottens beskaffenhet så varierar omfattningen av sedimentspridning. Andra typer
av fundamentet kan också ge upphov till sedimentspridning t.ex borrade piles. Installation av
fundament med suction buckets orsakar i regel låga nivåer av sedimentspridning.
Hur sediment sprider sig under anläggningsarbetet är beroende av typ av fundament,
strömmar och sedimentets kornstorlek. Grov sand sedimenterar inom någon meter medan
finkorniga sediment kan spridas över större avstånd. Kabelinstallationen kan medföra en
begränsad sedimentspridning huvudsakligen i de fall kabeln behöver grävas eller spolas ner i
sedimenten.
Hårdbottenarter av alger och filtrerande djur som förekommer inom naturtypen rev kan
påverkas negativt vid övertäckning av stora mängder suspenderade partiklar. Eftersom Aurora
planeras långt ifrån utsjöbankarnas musselbankar och vegetationsklädda bottnar förväntas
påverkan på dessa habitat vara ytterst begränsad.
Höga halter av suspenderade partiklar kan potentiellt medföra tillfälliga rekryteringsproblem för
fisk om suspenderade partiklar fastnar på larvernas gälar eller täcker äggen. Natura 2000området kan fungera som rekryteringsområden för vissa fiskarter, exempelvis piggvar och sill.
Då piggvar och sill i Östersjön oftast leker på grunda sand- och grusbottnar förväntas deras
lek huvudsakligen ske vid de grunda utsjöbankarna (Kullander m.fl. 2012). Som nämnts ovan
så är avståndet från Aurora till utsjöbankarna långt och därför bedöms sedimentspridningens
påverkan på dessa arters rekrytering vara ytterst begränsad.
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Generellt sett har effekterna av sedimentspridning vid anläggning av vindkraftverk till havs
varit begränsade när försiktighetsåtgärder vidtagits, även i andra marina projekt som hanterat
mycket omfattande volymer av sediment (Hammar m.fl. 2008). Sedimentspridningen kan
förväntas vara kortvarig och huvudsakligen ske inom vindparksområdet och spridning av
suspenderade partiklar till angränsande Natura 2000-område förväntas vara ytterst begränsad
då de närliggande sedimenten i parkområdet verkar vara grovkorniga.
Fisk har visats kunna påverkas negativt av höga ljudnivåer som kan uppstå under
anläggningsfasen i samband med pålning. Det finns dock få artspecifika studier som kan ligga
till grund för vilka ljudnivåer som kan vara skadliga. De studier som har påvisat påverkan i
form av skador på inre organ eller mortalitet har utförts i laboratorier vilket innebär en lång
exponeringstid då fisken inte kan fly som de observerats göra i naturlig miljö. Sill kan vara
känslig för höga ljudnivåer under lekperioden och torsk som har exponerats för pålningsljud i
havet har uppvisat beteendereaktioner som undflyende och flyktbeteende. Genom tekniska
och tidsmässiga skyddsåtgärder (så som mjukstart och ljuddämpande tekniker) kan dessa
effekter minimeras (Bergström m.fl. 2012).
För att kartlägga de geologiska och biologiska förutsättningarna för anläggning av en vindpark
och anslutningskabel samt deras eventuella påverkan kommer undersökningar av bland annat
bottensediment (inklusive miljögifter), bottenfauna och fiskbestånd att genomföras. Även
analyser av möjlig spridning av sediment och ljud kommer att genomföras. Eventuella
konsekvenser av anläggningsarbetena samt vilka skydds- och försiktighetsåtgärder som
lämpar sig bäst med hänsyn till naturtyperna och den specifika tekniken kommer att bedömas
och redovisas i den kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen.
6.1.2

Drift- och avvecklingsfas

Vindkraftsfundament samt eventuella erosionsskydd och skydd av kabelkorsningar kan leda till
lokalt förändrade substratförhållanden med mer hårda ytor. Inga substratförändringar kommer
att ske inom Natura 2000-området. Vindkraftsfundament och erosionsskydd kan skapa
förutsättningar för etablering av artificiella rev som kan öka den biologiska mångfalden i
området (Svane och Petersen 2001, Knott m.fl. 2004, Perkol-Finkel och Benayahu, 2005).
Tidigare erfarenheter från havsbaserad vindkraft visar att nyrekryteringen av blåmusslor
gynnas i hög utsträckning vid anläggning av vindkraftsfundament och erosionsskydd. Studier
har visat att vindkraftsfundament med höga täckningsgrader av blåmusslor skapar ytor med
hög biologisk aktivitet som i sin tur lockar till sig fisk (Maar m.fl. 2009).
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Oljeutsläpp från fartyg kan ske vid olika former av olyckshändelser, exempelvis påsegling. I
vindkraftverk och transformatoranläggningar finns oljor och andra kemiska produkter som kan
frigöras vid olyckor. För att begränsa risken för att havet kontamineras vid en sådan olycka,
vidtas olika former av skyddsåtgärder, exempelvis placeras kritiska komponenter över
uppsamlingstråg, som kan hantera den sammanlagda volymen av kemikalierna. Vid eventuellt
oljeläckage från maskinhuset samlas den utläckta oljan i första hand i botten av maskinhuset.
Olja som eventuellt läcker ner i tornet samlas i botten av tornet. Vid kritiska arbetsmoment
under anläggnings- och driftsfas kommer det finnas beredskap med absorptionslänsar.
Under avveckling av fundament och kablar kan viss sedimentspridning och ljudemissioner
förekomma, dock inte av samma omfattning som under installation. I övrigt förväntas ingen
påverkan på utpekade naturtyper under avvecklingsfasen.
Eventuell påverkan på Natura 2000-värden under drift- och avvecklingsfas kommer att
bedömas och beskrivas närmare i Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen.
6.2
6.2.1

Marina däggdjur
Anläggningsfas

Under anläggningsfasen kan det förekomma ljudemissioner, som kan spridas in i Natura 2000området, från flertalet olika källor bland annat från fartyg och anläggningsarbeten.
Ljudnivåerna som alstras vid anläggningsarbetet är beroende av typ och dimension på
fundamenten. Val av fundament kommer att ske efter att bottenundersökningar har
genomförts och analyserats, dessa kommer att redovisas i kommande
miljökonsekvensbeskrivning.
Påverkan av ljud på tumlare beror på flera olika faktorer så som ljudets intensitet och frekvens,
om ljudkällan är impulsiv eller kontinuerlig, vilken typ av fundament som ska anläggas,
avstånd till ljudkällan och i vilken kontext som tumlaren befinner sig (Brandt m.fl. 2018,
Tougaard m.fl. 2015).
Tumlare har ett välutvecklat hörselsinne vilket gör den känslig för ljudstörningar. Det gäller
särskilt kraftiga impulsiva ljud, så som eventuella pålningsljud. Ju högre ljudnivå desto större
påverkan. Då tumlare utsätts för höga ljudnivåer har man i flera studier sett en
beteendepåverkan, då tumlare skräms av bullret och flyr, och vid ytterligare högre nivåer finns
risk för fysisk skada i form av hörselskador (Kastelein m.fl. 2018). Vidare kan vissa ljud även
störa tumlarens födosöksförmåga och få konsekvenser t.ex. om en hona och hennes kalv
separeras från varandra i flykten (Villadsgaard m.fl. 2007).
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Ljudets frekvens är också av betydelse för påverkan på tumlare. Tumlare har ett brett
hörselomfång på ca 250 Hz – 160 kHz, med en optimal hörselförmåga vid 16 – 140 kHz
(Kastelein m.fl. 2010). Tumlare är särskilt känsliga för frekvenser som ligger inom tumlarnas
egen ekolokalisering. Tumlare är beroende av ekolokalisering för att leta föda och på grund av
det höga energibehovet behöver den jaga konstant (Wisniewska m.fl. 2016). Frekvensen för
eventuella pålningsljud ligger utanför tumlarnas ekolokaliseringsfrekvenser vilket gör att deras
ekolokaliseringsförmåga inte påverkas av pålning. Däremot har flera studier visat att höga
pålningsljud påverkar tumlarens beteende och att de flyttar sig bort från ljudkällan (Brandt m.fl.
2018).
I regel har man observerat en lägre abundans av tumlare i samband med anläggning av
vindparker jämfört med innan, men i fyra av fem undersökta vindparker har tumlare återvänt i
samma antal under driftsfasen (Vallejo m.fl. 2017). Ljudemissioner kan förekomma under
anläggningsarbetet men kommer inte att vara konstant. Anläggning kommer ske inom mindre
delområden åt gången, troligen vindkraftverk för vindkraftverk, utanför Natura 2000-området.
Sälar är inte lika känsliga som tumlare för ljudstörningar men höga ljud i närområdet kan
eventuellt skada sälarnas hörsel samt skrämma iväg sälarna och maskera deras
kommunikation (Tougaard och Mikaelsen 2018).
För att minimera påverkan på tumlarpopulationen samt eventuellt förekommande knubb- och
gråsälar finns det flera olika skyddsåtgärder som kan tillämpas för att bland annat begränsa
spridningen av ljud vid anläggningsarbeten. Inför arbetet med kommande Natura 2000miljökonsekvensbeskrivning kommer det genomföras tumlarinventeringar och
ljudspridningsanalyser i syfte att utreda påverkan på tumlare och lämpliga skyddsåtgärder.
Efter val av vilka fundamentstyper som ska användas kommer påverkan på
tumlarpopulationen att analyseras och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen.
6.2.2

Drift- och avvecklingsfas

När vindkraftverken är i drift avger de lågfrekventa kontinuerliga ljud till luft och vatten. De ljud
som vindkraftverken generar ligger utanför tumlarens optimala hörselomfång och havsbaserad
vindkraft i drift inte utgör en risk för hörselstörningar för marina däggdjur (Madsen m.fl. 2006). I
vissa fall har tumlartätheten varit högre i parkområdet när parken var i drift än innan etablering,
troligtvis till följd av en lägre fartygstrafik inom parken än utanför eller en ökad tillgång på föda
då fundamenten attraherar fisk (Scheidat m.fl. 2011). Sammantaget förväntas inte driftfasen
utgöra någon störning av betydelse på tumlare.
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Sälar har en förmåga att höra ljud som vindkraftverk i drift genererar (Kastelein m.fl. 2009).
Studier av knubbsälar vid Nysted och Rødsand II i västra Östersjön visade att sälarnas
rörelsemönster inte påverkades av vindkraftverk i drift (McConnell m.fl. 2012). Medan studier
vid den tyska vindparken Alpha Ventus visade tydlig attraktion av vindkraftverkens fundament
på knubbsäl troligen för att få tillgång till resurserna vid fundamentens hårda substrat (Russel
m.fl. 2014).
Avvecklingsaktiviteterna kan också medföra ljudemissioner till luft och vatten, till exempel i
samband med skärande i och avlägsnande av fundament och vindkraftverk. Ljudemissionerna
kan potentiellt störa tumlare men förväntas vara mer begränsade än de som kan ske under
anläggningsfasen.
6.3
6.3.1

Fåglar
Anläggningsfas

Under anläggningsfasen förekommer en ökad fartygstrafik och bullrande arbeten som
potentiellt kan tränga undan fåglar från vindsparksområdet. Förekomsten av sjöfågel i
parkområdet förväntas emellertid vara låg med tanke på områdets djupa bottnar. Störningen
är begränsad i tid och kommer ske inom mindre delområden utanför Natura 2000-området,
vilket innebär att stora ytor utan undanträngande verksamhet kommer finnas tillgängligt under
hela processen. Eftersom Aurora planeras långt ifrån de för alfågel och tobisgrissla viktiga
utsjöbankarna Hoburgs bank och Midsjöbankarna förväntas påverkan på dessa arter vara
begränsad.
6.3.2

Drift- och avvecklingsfas

Vindkraftens påverkan på fåglar brukar delas in i tre faktorer. Den sannolikt mest undersökta
av dessa utgörs av kollisionsrisken, vilket innebär att fåglar skadas eller avlider som direkt följd
av en kollision med vindkraftverkens rotorblad. Den andra påverkan utgörs av habitatförlust,
innebärande att en art trängs undan från sin livsmiljö på grund av förändrade förutsättningar i
området. Den tredje påverkansfaktorn är barriäreffekten, dvs. att vindparken utgör ett hinder
för förbipasserande fåglar och kan tvinga dem till omvägar med en därmed ökad
energiförbrukning.
Tobisgrisslor flyger liksom andra alkfåglar lågt och undgår därmed kollisionsrisker.
Kollisionsrisken för ejder och alfågel är generellt mycket låg eftersom dessa arter undviker att
flyga in i en vindpark (Nilsson och Green 2011, King 2019). Vidare så bedöms förekomsten av
dessa arter i parkområdet vara låg med undantag för de individer som kan passera parken
under flyttperioden.
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När det gäller habitatförlust är alfågel den art av de aktuella arterna i Natura 2000 området
som har visat sig undvika vindparker. Någon habitatförlust förväntas inte bli aktuellt för alfågel
när det gäller Auroraområdet som saknar de rätta förutsättningarna för arten. Alfåglar
förekommer huvudsakligen vid grundområden (som vid utsjöbankarna i Natura 2000-området)
och förväntas inte uppehålla sig inom det djupa området där vindparken planeras (Nilsson
2016).
Aurora kan passeras av fåglar under flyttperioderna men ett undvikande av att flyga genom
parken betyder endast en mycket ringa omväg i relation till den totala längden av flyttningen.
Påverkan förväntas bli begränsad då det inte förekommer några sjöfågelkolonier i närheten
eller kända stråk där fåglar flyger fram och tillbaka vid födosök.
Flertalet tekniker har presenterats som skyddsåtgärder för att minimera vindparkers påverkan
på fåglar (Perrow 2019). Inför kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning planeras
fågelinventeringar för att kartlägga förekomsten av olika fågelarter i vindparksområdet.
Fågelinventeringarna ligger till grund för att bedöma eventuell påverkan på de utpekade
fågelarterna samt för att utreda de mest lämpliga skyddsåtgärderna.
6.4

Kumulativa effekter

De befintliga havsbaserade vindparkerna ligger över 30 km från det planerade
vindparksområdet Aurora, se avsnitt 4.4 ovan. Kumulativa effekter som verksamheten kan ge
upphov till tillsammans med andra befintliga och tillståndsgivna projekt i området kommer att
redogöras för i Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen.
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7.

Alternativ

Vid planering av en havsbaserad vindpark är det många faktorer som påverkar lokalisering
och utformning av park och kabelkorridorer. Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen
kommer att innehålla en redovisning av alternativa lokaliseringar och en bedömning av det
valda alternativet. För att bedöma lämplig lokalisering utgör områdets förutsättningar för
elproduktion inklusive landanslutning och övrig infrastruktur, miljöförhållanden, skyddade
värden (såsom Natura 2000) och andra potentiella motstående intressen grundläggande
parametrar. Kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning har dock avgränsats till att
redogöra för alternativens påverkan på de arter och naturtyper som avses skyddas i Natura
2000-området.
Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen kommer även att redogöra för nollalternativet.
Nollalternativet innebär att projektet inte genomförs alls, dvs. att den verksamhet som är
kopplad till projektet inte äger rum. Nollalternativet innebär att det inte blir någon miljömässig
påverkan på Natura 2000-området från själva projektet, men även att verksamheten inte bidrar
till det angelägna behovet av en utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige.

8.

8.1

Miljökonsekvensbeskrivningen för Natura
2000-prövning

Metod för bedömning av miljökonsekvenser

Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att identifiera, beskriva och bedöma
verksamhetens direkta eller indirekta effekter på de naturtyper och arter som avses att
skyddas inom Natura 2000-området, utifrån bland annat bevarandesyften och
bevarandemålen. Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innefatta en
bedömning av påverkan på utpekade naturtyper och arter samt typiska arter förknippade med
naturtyperna. Miljöpåverkan bedöms utifrån bland annat naturtypernas eller arternas
bevarandestatus, känslighet och förmåga till återhämtning samt omfattningen av de olika
påverkansfaktorerna. De påverkansfaktorer som kommer att bedömas utgörs bland annat av
sedimentspridning, buller, utestängnings- och barriäreffekter för fåglar, förändrade
substratförhållanden och kumulativa effekter.
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Som underlag för bedömningarna kommer OX2 så långt möjligt att använda befintlig,
tillgänglig och verifierad data, forskningsresultat, vetenskapliga studier och
sakkunnigutlåtanden. För verifiering och/eller komplettering av befintligt kunskapsunderlag
kommer geofysiska, geotekniska och biologiska undersökningar (såsom undersökning av
bottenfauna och bottensedimentens egenskaper) att utföras inom området för vindparken och
möjliga kabelkorridorer. Inventering kommer även göras av för området viktiga djurarter,
såsom sjöfågel och tumlare. Det samlade kunskapsunderlaget syftar till att närmare klarlägga
de tekniska och miljömässiga förutsättningarna inom det berörda området och att möjliggöra
en bedömning av hur verksamheten kan komma att påverka omgivningen utifrån worst-case
scenarion.
8.2

Preliminärt innehåll i Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen

Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen kommer (preliminärt) ha följande innehåll:
•

Sammanfattning

•

Bakgrund och förutsättningar för ansökan

•

Beskrivning av verksamheten

•

Beskrivning av befintliga miljöförhållanden

•

Alternativredovisning

•

Bedömning av verksamhetens påverkan och konsekvenser på skyddade arter och
naturtyper i Natura 2000-området (inklusive kumulativ påverkan)

•

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

•

Förslag till kontrollprogram

•

Riskbedömning och påverkan till följd av olyckor/säkerhetsrisker

•

Samrådsredogörelse

•

Referenslista
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9.

Förslag på samrådskrets

Samrådskretsen avseende Natura 2000-samrådet föreslås bestå av följande:

Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Blekinge län
Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Region Gotland
Havs- och vattenmyndigheten
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Energimyndigheten
Naturhistoriska riksmuseet
SGU
Svenska Naturskyddsföreningen
Birdlife Sverige
WWF
Greenpeace
Boverket
Ölands ornitologiska förening
Gotlands ornitologiska förening
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Inbjudan till samråd

OX2 AB planerar att etablera en större vindpark till havs i Egentliga Östersjön i
Sveriges ekonomiska zon utanför Kalmar och Gotlands läns kuster. Vindparken
benämns Aurora och angränsar till Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna.
Med anledning av att vindparken angränsar till Natura 2000-området ämnar OX2
ansöka om ett Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken. Inför
framtagande av Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen genomförs ett
samrådsförfarande enligt 6 kap, miljöbalken, i syfte att säkerställa att Natura 2000miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för
genomförande av en Natura 2000-prövning.
Ni bjuds härmed in till att delta i samrådet och lämna synpunkter avseende bland
annat verksamhetens förväntade miljöpåverkan rörande Natura 2000-området.
Ett samrådsunderlag har tagits fram där den planerade verksamheten, förutsedd
påverkan på Natura 2000-områdent m.m. beskrivs. Underlaget bifogas denna
samrådsinbjudan.
Eventuella synpunkter emotses via e-post till aurora@ox2.com senast 2020-09-25.
Märk e-postmeddelandet med ”Aurora Natura 2000 samråd”.
Vid frågor om projektet, vänligen kontakta OX2:s projektledare Kristina Nilsson
Bromander per e-post: aurora@ox2.com, eller telefon: +46 (0) 70-995 50 19.

Med vänlig hälsning,

LEGAL#19206610v1

Kristina Nilsson Bromander
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Samrådskrets 2020 tillståndsansökan Natura 2000 Aurora
Namn

Adress

BirdLife Sverige

info@birdlife.se

Borgholms kommun

kommun@borgholm.se

Boverket

registraturen@boverket.se

Coalition Clean Baltic

@ccb.se

Energimyndigheten

registrator@energimyndigheten.se

Gotlands ornitologiska förening

gof@blacku.se

Greenpeace

info.se@greenpeace.org

Havs- och vattenmyndigheten

havochvatten@havochvatten.se

Kammarkollegiet

registratur@kammarkollegiet.se

Kustbevakningen

registrator@kustbevakningen.se

Länsstyrelsen Blekinge län

blekinge@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Gotlands län

gotland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar län

kalmar@lansstyrelsen.se

Mörbylånga kommun

kommun@morbylanga.se

Naturhistoriska riksmuseet

registrator@nrm.se

Naturvårdsverket

registrator@naturvardsverket.se

Region Gotland

regiongotland@gotland.se

Sjöfartsverket

sjofartsverket@sjofartsverket.se

Svenska Naturskyddsföreningen

remisser@naturskyddsforeningen.se

Sveriges Geologiska Undersökning
(SGU)

sgu@sgu.se

Världsnaturfonden (WWF)

info@wwf.se

Ölands ornitologiska förening

oof.kontakt@gmail.com
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Mötesnoteringar
Samråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindparkerna Njord och Aurora mellan
Länsstyrelsen i Kalmar, Gotland och Blekinge län och OX2

Plats

Skype och hos Länsstyrelsen i Kalmar län

Datum

2020-09-07 13.00-15.00

Närvarande

Länsstyrelsen i
Kalmar län

Martin Unell, naturskyddsenheten, enhetschef
Tomas Järnetun, naturvårdshandläggare
Magnus Danbolt, naturvårdshandläggare
Anna T Wall, marinbiolog
Åsa Axheden, miljöenheten, enhetschef
Lina Bladfors, jurist

Länsstyrelsen i
Gotlands län

Rozemarijn Keuning, marinbiolog/handläggare
kust- och havsmiljöfrågor
Daniel Langhammer , kulturmiljö
Karin Fager , enhetschef miljö- och vatten
Andreas Pettersson, länsfiskekonsulent
Henrik Johansson, naturvårdshandläggare
Unni Karlsson, samhällsplanerare
Robert Bjersander, länsjurist
Lena Stävmo, avdelningschef samhällsbyggnad
och miljöskydd
Karin Friberg, chefsjurist
Markus Forslund, avdelningschef natur och klimat
Ulrika Widgren, samordnare Natura 2000
Ulf Lindahl, marinbiolog
Petra Stråkendal, marinarkeolog
Anna Martinsson, samhällsplanerare
Anna Algö, miljöskyddshandläggare
Lena Ekroth, funktionschef
Anette Thörnberg, naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen i
Blekinge län

OX2

Hans Ohlsson, projektledare Njord
Kristina Nilsson Bromander, projektledare Aurora
Henrik Sjöström, tekniskt ansvarig
Annelie Häggström, kommunikationsansvarig
Eva Isaeus, marinbiolog (AquaBiota)
Martin Isaeus, marinbiolog (AquaBiota)
Olov Tiblom, marinbiolog (AquaBiota)
Madeleine Edqvist, advokat (Mannheimer
Swartling Advokatbyrå)
Victoria Bertilsson, biträdande jurist (Mannheimer
Swartling Advokatbyrå)
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Presentation

Mötet inleddes med att OX2 presenterade vindparkerna Njord och Aurora samt övergripande delar
relevanta för Natura 2000-prövning enligt samma struktur som det utskickade samrådsunderlagen.
Presentationen innefattande en introduktion av OX2s verksamhet, om behovet av havsbaserad
vindkraft, projektområdena för Njord och Aurora, samrådets avgränsning, verksamhetsbeskrivning samt
en beskrivning av Natura 2000-området Hoburgs Bank och Midsjöbankarna och förutsedd påverkan.
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Diskussion/samrådssynpunkter
Synpunkter inför ansökan om Natura 2000-tillstånd – Njord och Aurora

2.1

Efter presentationen följde en diskussion där länsstyrelserna framhöll ett flertal synpunkter som bör
beaktas i kommande utredningar och miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelserna har även ombetts
skicka in synpunkter skriftligen till OX2 senast 2020-09-25 till njord@ox2.com respektive
aurora@ox2.com.
Följande punkter avhandlades och gäller för både vindpark Njord och Aurora.
•

Risk för oljeutsläpp under anläggningsfas
o Länsstyrelsen Blekinge tog upp att risken för oljeutsläpp under anläggningsfas, och
risken för att denna kan läcka vidare och spridas in i Natura 2000-området, bör beaktas
i miljökonsekvensbeskrivningen.

•

Rastande fågel
o Länsstyrelsen Gotland belyste att till att även påverkan på rastande fågel i Natura 2000området bör inkluderas.

•

Kollisionsrisk
o Länsstyrelsen Blekinge förde även på tal en nyligen publicerad studie om att
kollisionsrisken för fåglar kan minska kraftigt om ett rotorblad målas svart. Vidare följde
en diskussion om ny teknik och nya metoder för att minimera påverkan av en
vindkraftsetablering. Det belystes även att den utformning som tillåts tillämpas i parken
behöver vara godkänd av ansvarig myndighet (Transportstyrelsen).

•

Omfattning av Natura 2000-prövningarna
o Länsstyrelsen Kalmar (med medhåll från övriga) framhöll att det för såväl
myndigheterna som OX2 är viktigt att hålla isär de olika prövningarna och att avgränsa
dem så att endast de frågor som är relevant för den aktuella prövningen tas upp inom
respektive prövning. Den aktuella prövningen handlar om Natura 2000 och fokus ska
ligga på konsekvenserna för de arter och naturtyper som har varit anledningen till att
området ifråga pekats ut som Natura 2000-område.
o Länsstyrelsen Kalmar, framhöll även att det som länsstyrelsen inledningsvis ser som
den springande punkten för Natura 2000-prövningen är påverkan på tumlare av
bullrande verksamheter. Fokus i MKB-arbetet bör därför vara tumlare.
o Övriga miljöaspekter utöver Natura 2000 ska inte utgöra del av Natura 2000-ansökan
utan ingår i övriga tillståndsprövningar, exempelvis genom prövningar enligt lagen om
Sveriges ekonomiska zon m.fl.
o Vidare utvecklade Länsstyrelsen Kalmar att påverkan på tumlare och sjöfågel kommer
att vara avgörande i de kommande Natura 2000-prövningarna.
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•

Ansvarig länsstyrelse för handläggning av ärenden
o Länsstyrelsen Kalmar anförde att de tre berörda länsstyrelserna ska besluta
sinsemellan om vilken länsstyrelse som ska handlägga respektive parks ärende och
återkommer till OX2 om detta.

•

Ljudberäkningar
o Länsstyrelsen Blekinge bad OX2 att utveckla kring det planerade arbetet för
modellering av ljudspridning och om några fältinventeringar behövs för att verifiera
modelleringsresultat.
o OX2 upplyste att ljudmodelleringar med syfte att skydda tumlare och liknande har en
väl beprövad metodik och att detta i kombination med det goda dataunderlag som finns
tillgängligt avseende miljödata för vattnet i Östersjön medför att ytterligare fältdata inte
bedöms behövas.

•

Marinarkeologisk data
o Länsstyrelsen Blekinge upplyste att, trots att det inte ligger inom ramen för
Natura 2000-prövningen, det finns stora samordningsvinster med att tidigarelägga
utredningar kring marinarkeologi och utföra sådana tillsammans med andra
undersökningar. För vindpark Njord borde det finnas befintlig data att tillgå från
exempelvis projekten NordStream eller NordBalt. Det framhölls också att det är av vikt
att beakta var den angränsande zonen går i förhållande till parkerna, eftersom det
påverkar hur regelverket ska tillämpas.

•

Samrådsparter
o OX2 uppmanades att även bjuda in NRM samt Coalition Clean Baltic till samråd.
o Länsstyrelsen Kalmar påpekade att närliggande kommuner bör informeras om
projekten och prövningarna, men att de troligtvis inte behöver agera som formell
samrådspart i Natura 2000-prövningarna. Detta eftersom båda projektområdena ligger
utanför kommungränserna, ute i svensk ekonomisk zon.

•

Kumulativa effekter
o Länsstyrelsen Kalmar belyste vikten av att ta med kumulativa effekter inför
MKB-arbetet.

•

Havsplanerna
o OX2 uppmanades av Länsstyrelsen Gotland att undersöka huruvida man utgått från
den senaste versionen av havsplanerna som nu behandlas av regeringen. OX2
kommer se över om det finns en senare version av havsplanen och då utgå från den.
o Länsstyrelsen Kalmar tillsammans med länsstyrelsen Blekinge påpekade att man
internt hos länsstyrelserna kommer behöva ta ställning till hur man ska se på
havsplanerna, då det finns risk att dessa inte kommer kunna ge någon större
vägledning vad gäller OX2s planerade projekt. OX2 svarade att arbetet med att ta fram
det nuvarande förslaget till havsplaner påbörjades för flera år sedan och sedan dess
har teknik, kunskap och förutsättningarna för att bygga havsbaserad vindkraft
utvecklats markant. Det lyftes bl,a. upp exemplet att det nu är möjligt att bygga på
djupare vatten och inte bara på grundare havsbankar såsom varit utgångspunkten för
havsplanerna. Länsstyrelsen Kalmar instämde och konstaterade att havsplanerna
kommer endast att fungera som viss vägledning, då havsplanerna sannolikt är
inaktuella redan när de fastställts.
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Synpunkter gällande endast vindpark Aurora

Följande punkter avhandlades, vad gäller endast vindpark Aurora:
•

Påverkan på övriga, närliggande Natura 2000-områden
o Gotlands länsstyrelse belyste att det kan finnas flyttsträck från Gotlands södra udde
sydväst över de norra delarna av det tilltänkta området för Aurora, även om dessa
sträck inte är helt klarlagda. Det behöver utredas huruvida exempelvis flyttande tärnor
kan komma att påverkas av en etablering av vindpark Aurora. Denna population
skyddas genom SPA-områden på Gotland. Således följde en diskussion om påverkan
på andra Natura 2000-områden än Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska inkluderas i
prövningen för Aurora.
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Inbjudan till samråd
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OX2 AB planerar att etablera en större vindpark till havs i Egentliga Östersjön inom Sveriges
ekonomiska zon, utanför Kalmar och Gotlands läns kuster. Vindparken benämns Aurora och
angränsar till Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.
Med anledning av att den planerade vindparken angränsar till ett Natura 2000-område avser
OX2 att ansöka om ett Natura 2000-tillstånd i enlighet med 7 kap. 28a § miljöbalken.
Hösten 2020 genomförde OX2 ett samråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd för den
planerade vindparken. Den samrådshandling som utgjorde underlag för detta samråd har
därefter uppdaterats med ett utökat projektområde för vindparken, samt kompletterats med
de utredningskorridorer för anslutningskablar som kan tänkas vara relevanta för ansökan om
Natura 2000-tillstånd. Det uppdaterade samrådsunderlaget bifogas denna inbjudan.
Inför framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om Natura 2000-tillstånd
genomförs ett kompletterande samråd. Syftet med det kompletterande samrådet är att ge
samrådsparterna möjlighet att lämna synpunkter avseende de tillkommande delarna.
Ni bjuds härmed in till att delta i det kompletterande samrådet och till att lämna synpunkter
avseende verksamhetens förväntade miljöpåverkan rörande Natura 2000-området.
OX2 kommer även att beakta och i kommande samrådsredogörelse redovisa de synpunkter
som inkom i samband med det ursprungliga samrådet.
Vi önskar att Ni i första hand lämnar skriftliga samrådsyttranden, för att vi på ett så sakligt
och korrekt sätt som möjligt ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse och
arbeta in dem i kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Samrådsyttranden lämnas via e-postmeddelande till e-postadress:
aurora@ox2.com
Alternativt via brev till:
OX2 AB
Aurora
Box 2299
103 17 Stockholm

Vi behöver ert samrådsyttrande senast 2021-09-30
Märk e-postmeddelandet eller brevet med ”Aurora, samråd Natura 2000”.

LEGAL#19206610v1

Vid frågor om projektet, vänligen kontakta OX2:s projektledare Kristina Nilsson Bromander
per e-post: aurora@ox2.com, eller via telefon: +46 (0) 70-995 50 19.

Med vänlig hälsning,
Kristina Nilsson Bromander
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Om samrådsunderlaget
Denna samrådshandling har utarbetats som underlag för kompletterande avgränsningssamråd inför ansökan om
Natura 2000-tilllstånd avseende Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna för vindpark Aurora,
ett projekt som utvecklas av OX2.
Hösten 2020 genomförde OX2 ett samråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindpark Aurora. Den
samrådshandling som utgjorde underlag för detta samråd har därefter uppdaterats med ett utökat projektområde
för vindparken, samt kompletterats med utredningskorridorer för anslutningskablar.
De huvudsakliga uppdateringarna av det dokument som utgjorde underlag för det samråd som genomfördes
under hösten 2020 är följande:
•
•
•

Figurer och kartor (i kapitel 1, 3, 4 och 5) har uppdaterats så att de visar det utökade projektområdet för
vindparken samt utredningskorridorer för anslutningskablar.
Siffror och andra uppgifter i dokumentet har genomgående setts över så att de är aktuella samt så att
de är korrekta i förhållande till det utökade projektområdet.
Beskrivningen av de tekniska uppgifterna för vindparken (kapitel 3) har uppdaterats med mer
detaljerade beskrivningar och kapitlet har även utökats med information om anläggningsdelar för
produktion, lagring och distribution av vätgas, vilket är en möjlig funktion som är under utredning..

I övrigt har uppdateringar skett i form av mindre revideringar av texten. Längst bak i dokumentet finns en
revisionshistorik som beskriver utförda uppdateringar mer utförligt.
Denna samrådshandling presenterar översiktligt vad kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning
kommer att innehålla, hur Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen planeras att avgränsas och vilka
miljöeffekter som kommer att utredas vidare.
Detta kompletterande samråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd kommer att pågå under hösten 2021.
Parallellt med detta samråd kommer det även att genomföras samråd inför ansökningar om tillstånd enligt lag
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL).
Dina synpunkter är viktiga
Genom samrådsförfarandet ges myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med information och
inkomma med synpunkter (samrådsyttrande). OX2 avser nu att inhämta information och synpunkter gällande
Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning, samt om den planerade verksamhetens
lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter planerad verksamhet kan antas medföra antingen direkt
eller indirekt.
Vi önskar att Ni i första hand lämnar skriftliga samrådsyttrande för att vi på ett så sakligt och korrekt sätt som
möjligt ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse och arbeta in dem i kommande Natura 2000miljökonsekvensbeskrivning.
Samrådsyttrande lämnas via e-postmeddelande till e-postadress:
aurora@ox2.com
Alternativt via brev till:
OX2 AB
Aurora
Box 2299
103 17 Stockholm
Vi behöver ert samrådsyttrande senast 2021-09-30
Märk e-postmeddelandet eller brevet med ”Aurora, samråd Natura 2000”
OX2 behandlar din integritet med omsorg i enlighet med GDPR.
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1.
1.1

Bakgrund

Inledning

OX2 AB (nedan OX2) planerar en etablering av en vindpark till havs i Egentliga Östersjön
(Västra Gotlandshavet), utanför Kalmar och Gotlands läns kuster i Sveriges ekonomiska zon
(Figur 1 och Figur 2). Den planerade vindparken benämns Aurora och den angränsar till
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SPA/SCI, SE0330308).
Fullt utbyggd har Aurora potential att generera en årsproduktion om cirka 24 TWh, vilket
motsvarar årsförbrukningen av el för upp emot fem miljoner hushåll. Etableringen av
vindparken kommer troligtvis att ske i form av en utbyggnad av olika delområden i flera
etapper (Figur 2).

Figur 1. Översiktsbild över lokaliseringen av vindparken Aurora i Egentliga Östersjön, alternativ för kabelkorridorer,
samt närliggande Natura 2000-områden. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket]
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Figur 2. Översiktsbild över lokaliseringen av vindparken Aurora i Egentliga Östersjön, alternativ för kabelkorridorer,
preliminär etappindelning, preliminär parklayout samt närliggande Natura 2000-områden. © [Lantmäteriet] 2021,
[underlag: Naturvårdsverket]

För vindparken kommer tillstånd att sökas enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
(SEZ). För tillhörande internkabelnät och eventuella rörledningar för vätgas kommer tillstånd
att sökas enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL). Då vindparken angränsar till ett
Natura 2000-område och då det finns en potentiell risk för påverkan på detta område, avser
OX2 även att ansöka om ett Natura 2000-tillstånd i enlighet med 7 kap. 28a § miljöbalken
(1998:808).
1.2

Om behovet av havsbaserad vindkraft

Sveriges energipolitiska mål är att svensk elproduktion senast år 2040 ska vara 100 %
förnybar och att inga nettoutsläpp av växthusgaser ska ske till atmosfären år 2045. För att
kunna verka på en framtida marknad ställer allt fler företag och industriella verksamheter om
till fossilfri produktion och verksamhet, vilket medför en stor efterfrågan på både förnybar el
och fossilfria bränslen, såsom vätgas, framställda med hjälp av förnybar el.
En ökad elektrifiering av samhället, industrin och transportsektorn kräver alltså en ökad
tillgång på el. En prognos för Sveriges framtida elbehov för år 2045 uppgår till mellan cirka 240
TWh och cirka 310 TWh per år (Energiforsk & Profu, 2021), vilket ska jämföras med dagens
behov som ligger på cirka 140 TWh per år.
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Flera av dagens befintliga elproduktionsanläggningar börjar nå slutet av sin livslängd och
kommer att behöva ersättas. I södra Sverige sjunker elproduktionen när till exempel
kärnkraftsreaktorer tas ur drift. Samtidigt begränsas möjligheterna till försörjning med förnybar
el från norra Sverige av en ansträngd överföringskapacitet i transmissionsnätet (tidigare
benämnt stamnätet), samt av en allt högre efterfrågan på förnybar el i norr. Sveriges goda
förutsättningar för vindkraft och förnybar elproduktion möjliggör energiomställningen och även
elexport till andra länder, vilket bidrar till möjliga utsläppsminskningar på andra marknader när
elproduktion från kol- och gaskraftverk kan ersättas av förnybar svensk el.
Havsbaserad vindkraft har störst potential att tillgodose den större efterfrågan på förnybar el till
konkurrenskraftigt pris. Installation av ny vindkraft i större skala på land i södra Sverige
försvåras av hög befolkningstäthet och konkurrens om markanvändningen. Störst potential att
bidra med ny kapacitet och samtidigt utnyttja befintligt elnät så effektivt som möjligt har
havsbaserad vindkraft vid Sveriges södra kust. Jämfört med vindparker på land kan vindparker
till havs byggas med större vindkraftverk med en högre effekt. Förutsättningarna för vindkraft
till havs är också bättre då vindhastigheten är högre och vindarna blåser jämnare, vilket bidrar
till en mer stabil och effektiv elproduktion.
Havsbaserad vindkraft kan också nyttjas för framställning av vätgas eller så kallade e-bränslen
(exempelvis ammoniak eller metanol) för fossilfri försörjning av bränslen till industri, sjöfart och
jordbruk. Den förväntade utvecklingen av dessa tekniska lösningar för energiomvandling har
tagit fart i Sverige och i världen i övrigt, vilket möjliggör lagring av energi och en stabilare och
säkrare elförsörjning.
1.3

Om OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker och bolagets verksamhet bidrar till
omställningen mot ett förnybart energisystem. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2
de senaste 16 åren intagit en ledande position efter att ha utvecklat och realiserat cirka 2,5
GW i Sverige, Finland, Polen och Norge och har idag en stark projektportfölj. Under perioden
2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan
utvecklare. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien,
Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm. Omsättningen uppgick 2020 till 5,2
miljarder kronor. OX2 är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.
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2.
2.1

Om Natura 2000-prövningen och samrådets
avgränsning

Aktuell prövning

För verksamheter och åtgärder inom Sveriges ekonomiska zon är miljöbalkens Natura 2000bestämmelser tillämpliga, enligt vad som särskilt föreskrivs i 3 § SEZ och i 3a § KSL. Detta
innebär att ett separat Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28a-29b §§ miljöbalken krävs för
verksamheter eller åtgärder inom den ekonomiska zonen som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Enligt 7 kap. 32 § miljöbalken är det länsstyrelsen i
det län som ligger närmast den ansökta verksamheten till havs som ansvarar för Natura 2000prövningen, vilket i detta ärende innebär att denna prövning genomförs av Länsstyrelsen i
Gotlands län.
Detta samrådsunderlag har uppdaterats, inför ett kompletterande Natura 2000-samråd, med
ett utökat projektområde för vindparken samt med information om anläggningsdelar för
produktion, lagring och distribution av vätgas, där det sistnämnda är en möjlig funktion som är
under utredning. Därutöver har underlaget även kompletterats med utredningskorridorer för
anslutningskablar, dvs. de kablar och rörledningar som används för att överföra den
producerade elektriciteten och den eventuella vätgasen till vindparkens anslutningspunkter på
land. Samrådsunderlaget, och den kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen, är
avgränsade till den planerade verksamheten (dvs. vindparken med tillhörande verksamheter
och kabelkorridorer) och dess potentiella påverkan på Natura 2000-området Hoburgs bank
och Midsjöbankarna.
2.2

Övriga prövningar

Vad avser övriga prövningar för den planerade verksamheten kräver uppförande av
anläggningar (såsom vindkraftverk) inom Sveriges ekonomiska zon tillstånd från regeringen
enligt 5 § SEZ. Nedläggning av kablar och rörledningar på kontinentalsockeln, mellan
vindkraftverk samt för anslutning till land, är tillståndspliktigt enligt KSL. Tillstånd enligt SEZ
och KSL för verksamhet i den ekonomiska zonen kommer att sökas i särskild ordning.
Inom ramen för tillståndsansökningarna enligt SEZ och KSL kommer övrig miljöpåverkan
hänförlig till vindparken, kablar, rörledningar och därtill hörande verksamhet inom Sveriges
ekonomiska zon att prövas och omfattas således inte av detta samrådsunderlag och
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kommande Natura 2000-prövning. Det kompletterande samrådet för Natura 2000-ansökan
kommer dock att samordnas med samrådet för tillstånd enligt SEZ och KSL.
Vidare, för de åtgärder som avses vidtas inom svenskt territorium, dvs. anläggande av kablar
för anslutning av vindparken till på land, kommer erforderliga tillstånd enligt miljöbalken, KSL
och ellagen (koncession) att sökas i ett senare skede när kabelkorridorerna slutligt har
fastställts. Tillstånd som behövs för nedläggning av rörledningar för överföring av vätgas
kommer också att sökas i särskild ordning.
Vad avser verksamhetens eventuella gränsöverskridande påverkan kommer samråd i enlighet
med konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen) att inledas med berörda närliggande länder.
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3.
3.1

Verksamhetsbeskrivning

Lokalisering

Den planerade vindparken Aurora ligger i Sveriges ekonomiska zon i Egentliga Östersjön
(Figur 1och Figur 2), drygt 30 km öster om Öland och drygt 20 km sydväst om Gotlands södra
spets. Projektområdet avgränsas av hörnpunkter med de koordinater som redovisas i Figur 3,
koordinatsystem SWEREF99TM. Området är cirka 1 045 km 2 stort och vattendjupet varierar
mellan 43 och 88 meter.

Figur 3. Koordinater för projektområdets hörnpunkter. © [Lantmäteriet] 2021

Området bedöms ha gynnsamma förhållanden för etablering av vindkraft med en medelvind
på cirka 9,5 m/s (på en höjd av 100 meter över havet). Området innehåller inga öar utan
består av öppet hav.
Bottensubstratet inom vindparken domineras av lera och gyttja tillsammans med en blandning
av sand, grov sand, småsten och grus. I mindre områden i vindparkens centrala, norra och
nordöstra delar utgörs bottensubstraten av sten och stenblock.
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3.2

Vindparken

Den planerade vindparken Aurora kommer att ha en installerad effekt om cirka 5 500 MW och
inrymmer cirka 220 - 370 vindkraftverk, beroende av storleken på vindkraftverken.
Vindkraftverken förankras på fundament och kopplas samman i interna kabelnät som förbinder
vindkraftverken inom olika delområden med ett antal transformator- eller omriktarstationer,
vilka används för överföring till land med växelström (transformatorstationer) eller likström
(transformator- och omriktarstationer).
Från varje delområde inom vindparken överför ett eller flera förband med anslutningskablar
den producerade elektriciteten från respektive transformator-/omriktarstation till en anslutning
på land. Därtill kan det anläggas en eller flera master för meteorologiska mätningar och bojar
för våg- och strömningsmätning. Inom vindparken kan även bostadsplattformar och plattformar
för exempelvis energilagring och/eller energiomvandling anläggas. I Figur 4 redovisas en
principskiss över de olika delar som en vindpark generellt sett består av.

Figur 4. De olika delar som en vindpark generellt sett består av.

3.3

Anslutningskablar

Utredning pågår avseende vindpark Auroras olika möjligheter gällande nätanslutning. På
grund av parkens storlek och att den troligtvis kommer att byggas ut i flera etapper, kan flera
anslutningspunkter bli aktuella (Figur 5). Framtagandet av de olika alternativen för
kabelkorridorer har framför allt styrts av framkomligheten och möjliga anslutningspunkter. OX2
har genomfört en framkomlighetsstudie för de olika korridorerna.
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Figur 5. Alternativ för kabelkorridorer, befintliga transmissionsnätsstationer samt befintligt transmissionsnät.
© [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Svenska kraftnät]

Alternativen för kabelkorridorer har delats in i primära (föredragna) alternativ respektive
sekundära alternativ, baserat på den framkomlighetsstudie som utförts och de parametrar
(tekniska, miljömässiga, ekonomiska etc.) som ingick i studien. Baserat på kommande
utredningar, framtida teknikutveckling och andra faktorer kan ett eller flera av såväl de primära
alternativen som de sekundära alternativen bli aktuella för anslutningskablar och/eller
eventuella rörledningar för vätgas.
Ett av de primära alternativen för anslutning är en direkt förbindelse med transmissionsnätet
på land, där anslutningspunkt i station Nybro i Nybro kommun eller station Ekhyddan i
Oskarshamns kommun är tänkbara alternativ. Andra anslutningsmöjligheter utgörs exempelvis
av att delar av Aurora kopplas in via Gotland som en del av en framtida handelslänk mellan
länderna kring Östersjön.
Som ett komplement till en traditionell nätanslutning undersöks möjligheterna att anlägga
plattformar för energilagring och/eller energiomvandling, i syfte att etablera tekniska lösningar
för att kunna omvandla den producerade elektriciteten till e-bränslen så som vätgas eller
ammoniak samt andra energilagringslösningar. En sådan teknik (så kallad ”power-to-X”) är
under pågående utveckling i branschen. Energin kan exempelvis genom vätgasproduktion
lagras och transporteras med rörledningar inom projektområdet och till land, vilket möjliggör
effektiv energilagring och förbättrad balans i elkraftssystemet, samt kan fungera som ett
alternativ eller komplement till nätanslutning.
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Vilken lösning som kommer att väljas för respektive etapp vid aktuell tidpunkt, kommer att bero
på lämpliga anslutningspunkter för el, avtappningsmöjligheter för vätgas och dess respektive
kapacitet.
Slutligen bör det noteras att utredningskorridorerna i de figurer som ingår i samrådsunderlaget
är cirka 4 - 6 km breda, detta i syfte att kunna hitta en sträckning med goda tekniska
förutsättningar och minsta möjliga påverkan. I själva verket tar en enskild anslutningskabel
endast ett fåtal meter på bredden i bottenanspråk vid själva förläggningen. En
anslutningskabel som grävs eller plöjs ner i havsbotten tar ingen bottenyta i anspråk under
driftsfasen.
3.4

Omfattning och utformning

Tillståndsprocessen och byggprocessen för en vindpark till havs tar lång tid (se preliminär
tidplan i avsnitt 3.6). Samtidigt sker en snabb och kontinuerlig teknikutveckling, vilket medför
att mer kostnads- och miljöeffektiv teknik succesivt blir tillgänglig. De senaste åren har
vindkraftsindustrin kontinuerligt ökat vindkraftverkens rotorstorlek från omkring 170 meter i
diameter till mer än 235 meter, vilket medför en högre produktion och ett mer effektivt
nyttjande av ytan. Samtidigt krävs det större avstånd mellan vindkraftverken för att maximera
verkningsgraden i vindparken. Omkring år 2030 förväntas rotorstorleken vara uppemot 340
meter.
Vindparkens utformning, inklusive placering av kablar, transformator-/omriktarstationer och
eventuella övriga plattformar och anläggningsdelar, kommer att anpassas efter platsens
förutsättningar avseende bland annat vind, klimat, vågor, vattenströmmar, miljömässigt
hänsynstagande, samt geotekniska egenskaper. OX2 kommer därför att söka tillstånd som
innebär flexibilitet ifråga om placering, utformning och teknikval. Den slutgiltiga utformningen
av vindparken kommer därför att bestämmas utifrån den teknik som finns tillgänglig vid
tidpunkten för upphandling och byggnation, samt utifrån optimering av elproduktionen.
Vindkraftverkens storlek och antal resulterar i olika alternativ som kommer att belysas och
utvärderas utifrån den tillgängliga vindresursen i området.
Tekniken för fundament optimeras löpande vilket också öppnar upp för nya möjligheter, likaså
optimeras teknik för överföring av el till land. Utformningen av vindparken som presenteras i
detta underlag ska därför ses som ett exempel i och med att tillgänglig teknik kan hinna
förändras innan byggstart.
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I Figur 6 presenteras två exempel på möjliga parklayouter för Aurora, med större respektive
mindre vindkraftverk, samt med flytande respektive bottenfasta fundament. Antalet
vindkraftverk förväntas vara maximalt 370 stycken och storleken på vindkraftverken kan
komma att variera inom vindparken mellan de olika etapperna, vilket innebär att olika stora
vindkraftverk kan komma att användas för de olika etapperna. Layouterna visar hur
vindparken skulle kunna utformas inom projektområdet. Det ska framhållas att detta endast är
exempellayouter och att den slutgiltiga utformningen kan komma att se annorlunda ut.
Eventuella avgränsningar vad gäller fundamentstyp inom parkens olika delar kommer att
beskrivas närmare i Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen.

Figur 6. Två exempel på möjliga parklayouter för vindpark Aurora, med större respektive mindre vindkraftverk, samt
med flytande respektive bottenfasta fundament.

3.4.1

Vindkraftverk

Ett vindkraftverk består av torn, maskinhus samt rotor och installeras på ett fundament som är
förankrat i havsbotten. Den el som varje vindkraftverk producerar överförs via ett internt
kabelnät till en eller flera transformator-/omriktarstationer.
Vindkraftverk kan vara antingen vertikal- eller horisontalaxlade med två eller tre rotorblad. Ett
horisontalaxlat vindkraftverk har sin rotor ned- alternativt uppvind. Den typ av vindkraftverk
som har utvecklats snabbast och som det har uppförts flest av hittills, är de trebladiga
horisontalaxlade.
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I ett senare skede kommer vindkraftverksmodell för vindpark Aurora att väljas utifrån platsens
egenskaper och den tekniska utveckling som har skett fram till dess att det är aktuellt att börja
bygga vindparken. Det kommer med största sannolikhet att bli en traditionell modell med tre
rotorblad på en horisontell axel. Rotordiametern förväntas att vara mellan 240 till 340 meter
och vindkraftverkens högsta totalhöjd förväntas vara 370 meter över havsytan. Frigången
mellan bladspets och vattenyta är cirka 20 - 30 meter. I Figur 7 respektive i Tabell 1 visas
exempel på dimensioner för vindkraftverk till havs.

Figur 7. Exempel på vindkraftverk. D = rotordiametern, H = totalhöjd, G = frigång, d = vattendjup.

Tabell 1. Exempel på dimensioner för vindkraftverk

Exempel 1

Exempel 2

Effekt per vindkraftverk (MW)

15

25

Antal vindkraftverk

370

220

Rotordiameter (m)

240

340

Totalhöjd (m)

270

370

20 - 30

20 - 30

Minimifrigång (m)
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Ett vindkraftverks rotorblad är normalt tillverkade av i huvudsak glasfiber- eller
kolfiberförstärkta polymerkompositer, medan tornen oftast utgörs av sektioner i stålrör.
Vindkraftverket förväntas producera el vid vindhastigheter från cirka 3 m/s och uppnå maximal
produktion vid vindhastigheter mellan 10 och 14 m/s. När vindhastigheten överstiger cirka 30
m/s stängs vindkraftverket av för att åter automatiskt starta när vindhastigheten är lägre.
Vindkraftverken inklusive mätmaster kommer att märkas ut för luft- och sjöfart enligt gällande
regelverk och föreskrifter. Därutöver kommer en dialog att föras med berörda myndigheter om
erforderliga säkerhetshöjande åtgärder.
3.4.2

Fundament

Val av fundament beror på ett flertal olika faktorer: primärt vattendjup, geologi, vind- och
vågförhållanden samt miljömässigt hänsynstagande och kostnader. Eftersom både vattendjup
och geologiska förutsättningar varierar inom vindparken kan olika typer av fasta eller flytande
fundament bli aktuella. Nedan följer en redogörelse för de olika typer av fasta respektive
flytande fundament som bedöms kunna bli aktuella.
Utifrån den teknik som är tillgänglig idag är det framförallt tre olika typer av fasta fundament
som bedöms bli aktuella: gravitationsfundament, monopilefundament och fackverksfundament,
vidare kallat jacketfundament. Dessa tre grundtyper kan även kombineras som ett
hybridfundament. Fundamenten, som förankras i havsbottnen, kan till exempel använda så
kallade suction buckets (sugkassuner) eller en alternativt flera piles (stålpålar). Exempel på de
olika alternativa fundamenttyperna illustreras i Figur 8. Fundamentens indikativa dimensioner
kommer att redovisas i Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen efter att områdets
platsförutsättningar har undersökts i erforderlig omfattning.

Figur 8. Exempel på olika typer av fasta fundament.
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På toppen av fundamentet monteras vanligtvis ett övergångsstycke (en så kallad transition
piece) varpå vindkraftverkets torn monteras. I anslutning till fundamenten anläggs ett
erosionsskydd på havsbotten, för att skydda fundamenten mot uppkomst av erosionshål runt
fundamenten. Behovet av erosionsskydd varierar beroende på vågor, strömmar och typen av
bottensediment. Den vanligaste typen av erosionsskydd är lager av sten, grus och sand i
varierande storlek som läggs runt basen på fundamentet.
Gravitationsfundament
Gravitationsfundament (Figur 9) är stora konstruktioner som står på havsbotten och som håller
vindkraftverket upprätt genom sin storlek och tyngd. Gravitationsfundamentet tillverkas
vanligen som en betongkassun eller stålbehållare, som fylls med ballast.

Figur 9. Gravitationsfundament. Illustration COWI

Gravitationsfundament förutsätter en jämn botten och är ofta fördelaktiga vid jordarter med
god bärförmåga samt vid begränsade vattendjup. Med ökande vattendjup blir konstruktionen
större och tyngre, särskilt med dagens ökande storlek av vindkraftverk. Inför installationen
behöver bottenytan förberedas genom muddring och ett bärlager behöver anläggas för att
säkerställa en jämn botten. Muddringsarbetet innebär att en fördjupning grävs ut i
havsbottnen. Om stora stenblock förekommer kan de behöva avlägsnas. Efter avslutad
muddring anläggs en plan bädd av stenkross för fundamentet att vila på. Då stenbädden
är anlagd förs fundamentet på plats med hjälp av ett kranfartyg och fylls med ballast.
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Ett gravitationsfundament beräknas för Aurora ha en bottendiameter på cirka 45 - 60 meter.
Runt fundamentets bas anläggs ett erosionsskydd.
Monopilefundament
Monopilefundament (Figur 10) består av en enkel stålcylinder (en ”pile”) som försänks djupt
ned i botten genom pålning eller borrning, alternativt en kombination av pålning och borrning.
Fundamentets diameter och förankringsdjup dimensioneras bland annat efter belastningen
från vindkraftverket, geotekniska förhållanden, vattendjup samt vind- och vågförhållanden.
Monopiletekniken är relativt enkel och kräver i regel inte någon förbehandling av botten,
däremot krävs fartyg med stor lyftkapacitet under installationen. Pålen försänks i havsbotten
genom att en hydraulisk hammare pålar ner fundamentet i havsbotten. Styrka och
slagfrekvens för hammaren anpassas efter rådande förhållanden.

Figur 10. Monopilefundament. Illustration COWI

Tekniken med monopilefundament är välbeprövad och vanligt förekommande på befintliga
havsbaserade vindparker i drift runt om i världen. I närheten av svenskt vatten har
monopilefundament bland annat använts vid Ørsteds park Anholt, vid Vattenfalls projekt
Kriegers flak på danskt vatten och i EnBWs Baltic 2 (del av Kriegers flak) i tyskt vatten på
gränsen till Sverige, samt RWE:s park Arkona, sydväst om Rönne. Fördelarna med
monopilefundament är att det är en välbeprövad struktur som är relativt enkel att tillverka,
transportera och installera. I driftsfasen är strukturen lätt att inspektera. Fundamentstypen
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kräver begränsad preparering av botten innan installation, tar förhållandevis liten bottenyta i
anspråk och installationen är relativt snabb.
Ett monopilefundament, som är svagt koniskt, beräknas för Aurora ha en maximal diameter
om cirka 15 meter. För att uppnå tillräcklig stabilitet kan monopilefundamentet pålas ner cirka
50 - 60 meter i havsbotten. Runt fundamentet anläggs erosionsskydd, med en förväntad
storlek på fyra gånger pålens diameter, dvs. maximalt cirka 60 meter.
Jacketfundament
Jacketfundament (Figur 11) är en fackverkskonstruktion av stålrör/balkar med tre eller fyra
ben. Tekniken härstammar från olje- och gasindustrin och är beprövad på stora djup, vanligen
över 40 meter. Stålrören i nätverket fixeras som regel i varandra genom svetsning eller med
hjälp av gjutna hylsor.

Figur 11. Jacketfundament. Illustration COWI

Jacketfundament med pin piles förankras i botten genom att tre till fyra stålrör pålas fast i
bottensedimentet varefter hela stålkonstruktionen kan monteras i ett stycke. På hårdbotten kan
även borrning förekomma. Pålningen föregår på liknande sätt som för monopilefundament.
För Aurora förväntas diametern på de enskilda pålarna att vara som mest cirka 4,5 meter och
med ett penetrationsdjup på cirka 45 - 65 meter.
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Suction bucket-fundament
Suction buckets är uppochnedvända behållare, ihåliga stålcylindrar, som kan monteras
antingen på monopiles (då benämnd monobucket) eller på en jacket. Vid installation placeras
behållaren på bottnen vartefter vattnet pumpas ur behållaren och skapar ett undertryck.
Undertrycket gör att behållaren sugs ner i sedimenten. Anläggning av suction buckets kräver
ingen pålning eller borrning, däremot kräver tekniken viss sedimentbeskaffenhet för att den
ska kunna användas.
Flytande fundament med förankring
En teknik som är under utveckling är flytande fundament. I dagsläget finns det en rad olika
pilotprojekt runt om i världen men ännu inga kommersiellt utbyggda vindparker som använder
sig av flytande fundament. Tekniken förväntas dock ha en snabb utveckling under de
kommande åren. Flytande fundament förekommer inom olje- och gasindustrin där man använt
sig av dessa för att komma åt oljereservoarer på djupt vatten. Därför kan denna teknik komma
att bli aktuell för Aurora i områden av vindparken med större vattendjup.
Tekniken möjliggör installationer på större vattendjup, djupare än 60 meter, än de traditionella
bottenfasta fundamenten. Dessutom är bottenförhållandena mindre viktiga och även den
miljömässiga påverkan på bottenmiljön och det marina livet på grund av borrning/pålning kan
minskas tack vare den flytande tekniken.
Det finns olika varianter av flytande fundament, vilka kan delas upp i fyra kategorier. Spar,
barge och semiflytande (Figur 12) är tre varianter med stora fundament som förankras vid
havsbotten med hjälp av långa kedjor eller staglinor som förtöjs i någon form av ankare. Den
fjärde varianten, TLP (tension leg platform, Figur 12), har en mindre plattform och är förankrad
i havsbotten med vertikalt löpande linor. Denna teknik kräver mycket starka förankringslinor
och en gedigen fästanordning på botten.
Oavsett vilken fundamentstyp som används kan olika förankringslösningar med linor och
ankare användas. Vad som avgör vilka tekniklösningar som tillämpas beror bland annat på
botten- och sedimentsförhållanden.
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Figur 12. Till vänster i figuren illustreras ett semiflytande fundament med långa förankringslinor till havsbotten. Till
höger i figuren illustreras varianten TLP (tension leg plattform) som förankras i botten med vertikala förankringslinor.

Sparfundament
Sparfundament är en beprövad teknisk lösning inom till exempel olje- och gasindustrin. Den
ger stabilitet tack vare en vertikal flytande boj med låg tyngdpunkt. Fundamentslösningen
består av en cylinder med en relativt liten kontaktyta med vattenytan jämfört med andra
grundtekniker. Cylindern är fylld med ballast för att förskjuta fundamentets tyngdpunkt
nedanför flytpunkten. Den kan vara konstruerad av stål, betong eller en kombination av dessa.
På grund av sparbojens storlek finns det utmaningar med transporten ut till parken samt vid
installationen då monteringen antingen måste göras ute vid parkområdet eller i en hamn med
ett stort vattendjup.
Bargefundament
Bargefundament har en stor flytande plattform som får sin statiska stabilitet genom att nyttja
flytkraftens egenskaper och plattformens stora area i det så kallade vattenplanet. Tack vare
plattformens konstruktion skapas stabilitet genom att kontaktytan med vattnet förskjuts från
tornets centrum till den omgivande plattformen, vilket minskar påfrestningar från vågrörelser.
Konstruktionen är mindre materialintensiv än den tidigare nämnda sparlösningen och är
därmed en enklare och billigare variant. Fundamentet förankras i havsbotten med hjälp av
långa, löst hängande förankringslinor.
Fördelarna med bargefundament är att all montering och testning kan utföras på land innan
bogsering ut till parkområdet. På grund av plattformens utbredning krävs det stora ytor i
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hamnen för att monteringen ska vara möjlig, men istället kan dyra kostnader för långa
havsinstallationer minimeras. Den stora plattformen underlättar för allt underhållsarbete som
görs under drifttiden.
Semiflytande fundament
Semiflytande fundament är en kombination av teknikerna som används för barge- och
sparfundament. Den består av en plattform som delvis är nedsänkt under vattenytan och som
har en utformning likt ett bargefundament som ger en mer horisontell utbredning än
sparfundament. Likväl som för bargefundament kan monteringen av det semiflytande
fundamentet utföras på land. Det som behöver utföras på plats är själva förankringen som
görs till redan förinstallerade ankare vid havsbotten, samt anslutning till internnätskablar.
Tension leg platform
Tension leg platform (TLP, Figur 12) är en mindre vanlig teknik som till skillnad från de tidigare
nämnda lösningarna upprätthåller sin stabilitet med hjälp av spända förankringskedjor mot
havsbotten. Fundamentet består av en relativt liten plattform med stark flytkraft som är helt
nedsänkt under vattenytan. Tekniken kräver en gedigen förankringslösning med stora
gravitationsankare eller motsvarande för att klara av påfrestningen på de spända
förankringslinorna. Fördelen med denna förankringslösning är att linorna har en vertikal
sträckning från plattformen ner till havsbotten. Det gör lösningen relativt billig att skala upp till
större vattendjup.
TLP-fundamenten kan vara mindre och lättare jämfört med de andra alternativen tack vare
dess tekniska konstruktion. Däremot har denna lösning en mindre inneboende stabilitet och de
relaterade riskerna till att en av förankringslinorna går av är större jämfört med för övriga typer
av flytande fundament. Vid installationen krävs ett särskilt utformat fartyg som assisterar i
monteringen.
Precis som för bottenfasta system så anpassas lösningarna efter de lokala förutsättningarna.
Den tekniska utvecklingen har medfört att bottenfasta fundamentet kan byggas på allt djupare
vatten. På liknande sätt bidrar den snabba utvecklingen av flytande fundament till att allt
grundare vatten kan användas.
Bottenförankring
Alla flytande fundament behöver förankras i havsbotten med hjälp av långa staglinor/kedjor.
Dessa förtöjs i någon form av ankare. Beroende på botten- och sedimentförhållanden samt
andra lokala omständigheter, väljs vilken förankringstyp som är bäst lämpad. De
förankringslösningar som har ett ankare som behöver grävas ner en bit i botten för att fästa
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ställer högre krav på bottenförhållandena. Gravitationsförankring är den teknik som är minst
beroende av vilka bottenförhållanden som råder, men nackdelen med denna variant är att den
har en materialkrävande framställning. Förankring med pålar kräver ofta pålning som
genererar undervattensljud.
Oavsett fundamentslösning har anordningen tre eller fler förankringslinor till botten.
Bottenfästet för förankringslinorna kan nyttjas av mer än en lina/kedja. En förankringslina på
varje vindkraftverk är utrustad med en ”in-line tension” för att kunna justera spänningen på
förankringslinan. Detta utnyttjas framför allt i installationsfasen men kan även justeras under
driftsfasen vid behov.
3.4.3

Internkabelnät

Det interna kabelnätet binder samman vindkraftverken med transformator-/omriktarstationerna,
genom att sammankoppla enstaka vindkraftverk i grupper (radialer) som sedan kopplas till
respektive transformator-/omriktarstation. Vanligtvis består det interna kabelnätet av en
armerad treledarkabel, med tre faskablar av vald dimension. Kärnan består av en koppar- eller
aluminiumledare som är isolerad med PEX (plast) eller EPR (gummi). Ytterst har faskablarna
en skärm som skyddas av ett PE-lager (plast). Hålutrymmena mellan faserna fylls upp för att
göra kabeln rund och därefter skyddas kablarna med armering, vilket vanligtvis utgörs av
galvaniserade ståltrådar. Ytterst läggs ett transportskydd av garn eller PE. I ett av
hålutrymmena placeras en tub med optofiber.
Utifrån den kabelteknik som finns tillgänglig i dag, kan internkabelnätet exempelvis bestå av
66 kV-kablar, vilka kan överföra en samlad effekt på runt 80 - 90 MW per kabel. Det betyder
att sex 15 MW vindkraftverk kan anslutas längs samma radial. Spänningsnivån hos
internnätskablar förväntas stiga upp till cirka 170 kV de närmsta fem till tio åren. Detta skulle
göra att den totala överföringskapaciteten för varje kabel ökar och på så sätt reduceras
antalet radialer och därmed den totala längden kablar. Utöver kablarna som förbinder
vindkraftverken kan det inom vindparken även komma att etableras ytterligare kablar för att
skapa redundans i systemet samt för kraftförsörjning till eventuella plattformar.
I Figur 13 visas två exempel på möjliga layouter för internkabelnätet för vindpark Aurora, med
större respektive mindre vindkraftverk, samt med flytande respektive bottenfasta fundament.
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Figur 13. Två exempel på möjliga layouter för internkabelnätet för vindpark Aurora, med större respektive mindre
vindkraftverk, samt med flytande respektive bottenfasta fundament.

Till skillnad från bottenfasta fundament utgörs internkabelnätet för flytande fundament av två
typer av kablar, dynamiska och statiska kablar. Den dynamiska kabeln är en löst hängande del
av kabeln mellan det flytande fundamentet och havsbotten. På grund av de flytande
fundamentens rörelse behöver de anslutande kablarna vara utformade för att kunna hantera
detta. Kabeln har vanligtvis en ”lazy wave”-utformning (Figur 14), som gör att den kan formas
och röra sig i harmoni med fundamentet. Nere vid havsbotten ansluter den dynamiska kabeln
vanligtvis till en statisk kabel (Figur 15) som kan grävas ner i havsbotten för skydd. Den
ansluter i sin tur till en bottenfast transformatorstation.
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Figur 14.Flytande fundament anslutet med dynamisk kabel som kan hantera fundamentets rörelser.

Figur 15. Bild ovanifrån som visar hur vindkraftverken med tillhörande förankringslinor är sammankopplade via
internkabelnätet.

3.4.4 Havsbaserade transformator- och omriktarstationer
Inom vindparksområdet installeras en eller flera transformator-/omriktarstationer (offshore
substations, ”OSS”) dit elen som produceras av vindkraftverken leds via internkabelnätet. Från
transformator-/omriktarstationen går anslutningskablar som exporterar elektriciteten till
anslutningspunkter på land. Transformator-/omriktarstationen innehåller elektrisk utrustning,

25

bland annat transformatorer som transformerar spänning från internkabelnätet till högre
spänning. Sker landanslutningen med likström ingår även omriktare som en del av den
elektriska utrustningen, dessa stationer benämns då som regel omriktarstationer. Beroende på
teknikval kan det även vara möjligt att placera utrustning för transformering till högre spänning
på samma fundament som ett vindkraftverk.
Transformator-/omriktarstationen är en plattform med ett eller flera däck, ibland med
landningsplats för helikopter. Plattformen prefabriceras och installeras i moduler på ett eller
flera fundament.
Fundamentstyper för transformator-/omriktarstationer är i grunden samma som för
vindkraftverken men dimensionerade med hänsyn till de laster som stationernas utformning
ger upphov till. Detta betyder att flera fundament kan användas till en plattform eller att till
exempel jacket-fundamenten har ett större antal ben än för fundamenten till vindkraftverken. I
Figur 16 visas några exempel på hur plattformen och fundamenten kan vara utformade.

Figur 16. Exempel på havsbaserade transformator-/omriktarstationer med tillhörande fundament.

Exakt antal, utformning och placering av transformator-/omriktarstationerna kommer att
bestämmas under vindparkens detaljprojektering, och baseras på storlek och antal
vindkraftverk, bottenförhållanden och optimal dragning av kablar.
Plattformarnas dimensioner varierar mellan olika tillverkare samt beroende på kapacitet och
på vilka komponenter plattformen innehåller. Plattformen eller plattformarna kommer att
märkas ut i enlighet med gällande regelverk för båt- och flygtrafik.
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3.4.5 Anslutningskablar
När elektriciteten transformerats och eventuellt omriktats från växelström till likström överförs
denna via en eller flera anslutningskablar (så kallade exportkablar) till en anslutningspunkt på
land. Kablarnas antal och utformning beror bland annat på vilken teknik (HVAC, dvs.
högspänd växelström eller HVDC, dvs. högspänd likström) som kommer att användas samt
spänningsnivå. Anslutningskablarnas sträckning samt längd beror på slutlig anslutningspunkt
samt områdesförutsättningar (till exempel geologin samt olika förekommande allmänna eller
enskilda intressen).
De anslutningspunkter och korridorer som för närvarande utreds av OX2 visas i Figur 2. Även
andra anslutningspunkter kan komma att bli aktuella.
3.4.6 Bostadsplattformar
Vindparken kan även inkludera en bostadsplattform för personer som arbetar med drift och
underhåll av vindparken. Plattformen utrustas med funktioner för bland annat mat och vatten,
sovplatser, tvätt, verkstäder, förvaring samt kontor. Fundamentstyper och
installationsförfarande för bostadsplattformar motsvarar de som är beskrivna för transformator/omriktarstationen men de är dimensionerade med hänsyn till de laster en bostadsplattform
ger upphov till.
3.4.7 Plattformar för energilagring/energiomvandling
I takt med ökad efterfrågan på fossilfria bränslen och ett ökat behov av att kunna lagra energi
kan det bli aktuellt att inom vindparken anlägga plattformar för energilagring och/eller
energiomvandling. En energiomvandlingsplattform kan omvandla elektrisk energi från
vindkraftverken till så kallade e-bränslen så som vätgas, ammoniak eller metanol. Plattformen
utrustas med bland annat elektrolysör. Transport av bränslet från plattformen kan ske genom
nya eller planerade gasledningar, alternativt via fartyg. En energilagringsplattform kan även
utrustas med batterier för lagring av el. Under perioder med låg vind kan vindparken då
fortsätta att leverera el.
Varje enstaka energiomvandlingsplattform uppskattas kunna hantera en elektrolysör med en
kapacitet om cirka 300 - 350 MW. Vid tidpunkten för detta dokuments upprättande antas en
total effekt på upp till 2000 - 2500 MW kunna tas i bruk för energiomvandling via
elektrolysörer.
Fundamentstyper och installationsförfarande för plattformar för energilagring
eller energiomvandling är motsvarande de beskrivna för vindkraftverken samt transformator-
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/omriktarstationen men dimensionerade med hänsyn till de laster som plattformens behov ger
upphov till. En plattform kan därför ha exempelvis ett jacketfundament med fler ben än vad ett
enskilt vindkraftverk skulle ha, alternativt ha två stycken jackets.
Ett alternativ till att anlägga energiomvandlingsplattformar är att montera elektrolysörer direkt
på vindkraftfundamentets övergångsstycke. Denna tekniska lösning kan vara applicerbar på
fundament med tillräckligt mycket tillgänglig yta för installation av de nödvändiga komponenter
som hör till elektrolysören. Vätgasen som produceras vid varje enskilt vindkraftsfundament
leds via ett internt rörledningsnät inom vindparken till den rörledningsinfrastruktur som
vindparken är ansluten till för att därifrån transportera gasen till land.
Elektrolysör
En elektrolysör mottar växelström, som omvandlats till likström, från vindkraftverket och
demineraliserar havsvattnet som pumpas upp till systemet. Därefter spjälkas vattnets
väteatomer från dess syreatomer genom elektrolys. Om elektrolysörer är installerade på
enskilda vindkraftsfundament kommer vätgasen som produceras att ledas via ett internt
rörledningsnät inom vindparken till den rörledningsinfrastruktur som vindparken är ansluten till
för att därifrån transportera gasen till land.
I nuläget finns två typer av elektrolysörer tillgängliga på marknaden för kommersiellt bruk,
dessa kallas ”Alkaline Electrolyzer” (AEL) och ”Proton Exchange Membrane Electrolyzer”
(PEMEL). En ytterligare typ av elektrolysör som är under utveckling men som ännu inte kan
appliceras för kommersiellt bruk är en så kallad ”Solid Oxide Electrolyzer” (SOE).
AEL, den alkaliska elektrolysören, är väl beprövad och är i dagsläget den mest ekonomiska
teknologin som har den längsta produktlivstiden. I AEL används ofta kaliumhydroxid (KOH)
som vätska i elektrolysprocessen. Under systemnedstängning- och underhållsperioder så
tillförs kväve till systemet för att spola och rensa elektrolysören. Utgående kväve som har
använts ventileras därefter ut från systemet till atmosfären.
De restprodukter som vätgasproduktion via elektrolysprocess resulterar i är utgående
saltvatten, som har en högre koncentration av natriumklorid än ursprungligt ingående
havsvatten, syre som har separerats från väteatomerna i processen samt värme. Syret kan
antingen ventileras ut till atmosfären eller lagras och transporteras till potentiella
användningsområden.
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Enligt preliminära beräkningar som OX2 har tagit fram kan årliga vätgasvolymer upp till cirka
250 000 ton produceras för 2 000 - 2 500 MW elektrolysörskapacitet. Denna årliga volym
skulle kräva cirka 4 500 000 m3 ingående havsvatten i systemet.
3.4.8 Rörledningar
Vätgasen som produceras på energiomvandlingsplattformarna kommer att behöva
transporteras till land, alternativt överföras till fartyg för vidare transport. Transport av vätgasen
till land kan antingen utföras genom att ny infrastruktur för gasrörledningar etableras eller
genom att vätgasen injiceras i befintliga operativa gasledningar.
Vid vätgasinjicering till befintlig infrastruktur kommer en separat plattform, så kallad ”tie-in”plattform, att behövas installeras vertikalt över sammankopplingspunkten. Vätgas från
energiomvandlingsplattformarna leds till ”tie-in”-plattformen för att senare via ledningsrör, så
kallade ”risers”, injiceras till befintliga operativa gasledningar.
Rörledningar kan också komma att löpa mellan vindkraftverken om elektrolysör placeras i
anslutning till vindkraftverkens fundament.
3.4.9 Mätmaster
En eller flera meteorologiska master kan komma att installeras för mätning av vindhastighet,
vindriktning, temperatur, fuktighet med flera parametrar. Från masten kan även
oceanografiska förhållanden som vågor, strömningar och vattentemperaturer mätas. Inom
projektområdet kan det även uppföras master för kommunikationsutrustning.
3.5

Aktiviteter i projektets olika faser

I detta avsnitt ges en sammanfattning av de aktiviteter som sker under de förberedande
undersökningarna, anläggningen, driften och avvecklingen av vindpark, kablar och eventuella
rörledningar.
3.5.1 Förberedande undersökningar
Inför anläggning av park, kablar och eventuella rörledningar kommer undersökningar av
havsbottenförhållandena att genomföras för att närmare utreda bottnens geologi och
sediment. Syftet med undersökningarna är att erhålla detaljerad information inför slutlig design
av fundament samt detaljutformningen av park och kabel- och eventuella rördragningar,
inklusive exakt placering av vindkraftverk. Geofysiska undersökningar som sidescan sonar
(SSS, sidoavsökande sonarer) och multibeam echo sounder (MBES, multistråleekolod) samt
olika former av seismiska undersökningar (2D och 3D), ger högupplöst batymetrisk information
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om havsbottens sediment och dess geologiska sammansättning ner till cirka 70 meter under
havsbotten, samt om förekomsten av naturliga och artificiella objekt på botten och eventuella
gasfickor.
De geotekniska undersökningarna innefattar exempelvis geoteknisk borrning,
spetstryckssondering och vibrocores som leder till slutsatser om bland annat bärighet och
därmed design av fundament samt ger information inför val av installationsmetoder.
Magnetometri behövs för att säkerställa att anläggningarbetena kan utföras utan risk för
exempelvis påträffande av eventuella minor eller andra odetonerade stridsmedel (så kallade
UXO, unexploded ordnance eller OXA, oexploderad ammunition).
3.5.2 Anläggningsfas
Vindparken Aurora kommer troligtvis att anläggas i flera etapper, vilket kommer att ske under
en period om flera år. Anläggningsfasen för varje etapp innefattar moment som berör
förberedelser inför och installation av vindparken. Nedan beskrivs översiktligt hur installation
av en vindpark kan ske. Ofta försöker man genomföra installationsarbeten kontinuerligt under
en säsong och utan avbrott för vintern (så långt möjligt vill man undvika arbete till havs under
vinterperioden), men ibland kan det ske en uppdelning över flera säsonger.
En vanlig ordning vid installationen till havs är att först installera fundamenten för vindkraftverk,
transformator-/omriktarstationer samt övriga plattformar, inklusive deras överbyggnad.
Därefter installeras anslutningskablar, det interna kabelnätet och eventuella rörledningar.
Slutligen monteras vindkraftverk med torn, maskinhus och rotorblad. Allt eftersom
vindkraftverken är färdiginstallerade sker driftsättning och provkörning innan verket efter
godkända tester överlämnas till driftorganisationen.
Slutmonteringshamn
Huvudkomponenterna skeppas ut från respektive tillverkningshamn och transporteras
antingen till en slutmonteringshamn (en så kallad pre-assembly harbour) eller direkt till
vindparksområdet. Dagliga transporter av personal och mindre komponenter sker från en
närliggande installationshamn. Vid sidan om fartygstransporter kan även helikoptertransporter
förekomma.
Fartygstrafik
Vid installation ska vindparkens huvudkomponenter (vindkraftverk, transformator/omriktarstationer, plattformar, mätmaster, fundament samt eventuella anläggningsdelar för
produktion, lagring och distribution av vätgas) transporteras till området, positioneras och
installeras. Under installationen av vindparken kommer ett flertal installationsfartyg och
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arbetsplattformar av olika slag att verka i området. Troligtvis kommer flera installationsmoment
ske parallellt men i olika delar av projektområdet. Det kan även behövas ett antal stödfartyg för
utrustning och personal, samt bogserbåtar. All fartygstrafik övervakas av en marine
coordinator. Runt pågående installationsarbeten kan en säkerhetszon etableras för att
minimera risker.
För vissa arbeten kan ett stödbensfartyg (ett så kallat jack-up fartyg, Figur 17) eller en
stödbensplattform, komma att användas. Dessa sänker ner sina stödben för att stå på botten.
Med en bottenyta av cirka tio gånger tio meter står stödbenen på havsbotten. Beroende på
bottens beskaffenhet kan stödbenen även sjunka ner i havsbotten. Själva fartygskroppen eller
plattformen höjs upp så att den står väl över högsta våghöjd och därmed inte längre påverkas
av vågrörelserna. Som ett alternativ kan även semi-jack-up-fartyg användas. På semi-jack-up
förblir skrovet flytande, samtidigt som stödben sänks ner i havsbotten för att säkerställa
stabilitet.

Figur 17. Montering av vindkraftverk med ett fartyg av typen jack-up. Källa: COWI
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Så kallade Crew Transfer Vessels (CTV) kommer att användas för persontransporter och
transport av mindre komponenter. Dessa fartyg kommer att utgå från en närbelägen
installationshamn.
Utöver ovan nämnda fartyg kan ytterligare specialfartyg operera i området, exempelvis för
olika undersökningar eller akuta insatser. Under byggnation kan det även förekomma en eller
flera mindre båtar som säkrar installationsområdet från annan trafik.
Fundament
Vid installation av ett gravitationsfundament förbereds bottnen på den plats där fundamentet
ska placeras, exempelvis genom att befintligt material i det översta lagret av havsbotten
ersätts med ett homogent och jämnt lager grus. Fundamenten transporteras sedan ut till
platsen flytande med hjälp av bogserbåtar alternativt på en pråm eller ett fartyg. Fundamenten
sänks sedan ned på grusbädden med vinschar/kran eller genom att varsamt fyllas med vatten,
varefter det väl på plats fylls med barlast.
Monopilefundament transporteras ut till vindparken flytande i vattnet eller ombord på ett
installationsfartyg alternativt en pråm. Monopilefundamentet placeras på havsbotten, antingen
från en stödbensplattform eller flytande kranfartyg. Därefter drivs det ned i havsbottnen genom
pålning, vibrationer eller borrning. Beroende på förutsättningarna kan installationen ske genom
en kombination av dessa metoder.
Jacketfundament kräver att havsbotten är relativt plan, vilket medför att utjämning kan krävas
före installation. Fundamentet transporteras till platsen på en pråm eller ett installationsfartyg
och placeras på havsbotten från en stödbensplattform eller kranfartyg. Om pin piles används,
pålas, vibreras eller borras dessa stålrör vid fundamentets respektive hörn ned i havsbottnen.
Dessa pin piles förenas sedan med fundamentet genom att de gjuts ihop alternativt genom
mekanisk förankring. Om geologin samt övriga förutsättningar gör det möjligt kan jacketfundament förankras i havsbottnen med sugkassuner, en stål- eller betongcylinder som med
hjälp av undertryck sugs ned i havsbottnen.
Efter installation av fundament anläggs vid behov erosionsskydd för att förhindra att
vattenströmmar längs med botten förändrar förutsättningarna omkring fundamentet och
underminerar förankringen. Erosionsskydden består vanligen av ett undre lager av grus och
ett övre lager av sten av blandad storlek. Avslutningsvis sker montering av övriga
delkomponenter, exempelvis övergångsstycke, stegar, reling, kran med mera.
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För flytande fundament så bogseras dessa ut på platsen, vanligtvis med ett färdigmonterat
vindkraftverk. Fundamentet förankras på sin plats enligt samma grundprinciper som för
bottenfasta fundament förutom att även olika former av dragankare kan användas.
Internt kabelnät och anslutningskablar
Innan installation av kablar kan påbörjas genomförs vanligen en magnetometerundersökning
av kabelsträckningen för att säkerställa att det inte förekommer oexploderad ammunition inom
det aktuella området. Det genomförs även förberedande arbeten för att säkerställa en säker
och obehindrad kabelläggning och installation. Det förberedande arbetet inkluderar att röja
klippblock och stenblock på havsbotten, ta bort främmande föremål på havsbotten så som
fiskenät, linor och dylikt. Röjningen innebär en viss penetration av havsbotten. Det kan även
förekomma utjämning av havsbotten om det finns sandvågor eller annan lättrörlig havsbotten
som inte kan undvikas, eller på platser med branta partier.
Kablarna, upprullade på stora spolar, transporteras till projektområdet med särskilda
installationsfartyg. Kablarna läggs på havsbotten och begravs sedan vanligen till ett djup på
mellan en till två meter under havsbotten för att skydda kablarna från skador från fiskeredskap,
ankare och annat. Det slutgiltiga förläggningsdjupet beror på de geologiska förhållandena och
den skyddsnivå man vill uppnå. En analys av detta görs under detaljprojekteringen.
Förläggningsdjupet kan också variera över projektområdet. Vanligen begravs kablarna genom
spolning eller plöjning.
I de fall de geologiska förutsättningarna inte tillåter att kablar förläggs i havsbottnen kan de
skyddas genom att täckas med exempelvis sten, betongmadrasser eller genom att de läggs i
rör. Om en kabel behöver korsa en existerande kabel eller annan existerande infrastruktur
måste både existerande och nya kablar skyddas. Kabelskydden kan till exempel bestå av
betongmadrasser, stål- eller betongbryggor. Detaljerna gällande korsningen fastställs i ett
korsningsavtal som tas fram av parterna.
Förläggning och installation av anslutningskablar genomförs på samma sätt som för det
interna kabelnätet men förläggningsdjupet för anslutningskablar är generellt sett något
djupare, cirka 1 - 3 meter, detta då riskerna för och konsekvenserna av ett kabelbrott generellt
sett är större utanför vindparken.
Vindkraftverk
Vid installation av vindkraftverk används vanligen stödbensfartyg eller flytande kranfartyg.
Huvudkomponenterna till vindkraftverken kan komma att transporteras till vindparken med
installationsfartyget eller med ett separat transportfartyg. Transporten kan ske direkt från en
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hamn nära tillverkaren för vindkraftverken eller från en installationshamn. De olika
komponenterna installeras därefter med hjälp av en kran, normalt inom en dag om
väderförhållandena är gynnsamma.
Vindkraftverken monteras sannolikt i delar ute till havs. Installation av vindkraftverk kräver hög
precision och begränsas därmed av våg- och vindförhållanden. Med vindkraftverken
installerade kan komponenterna anslutas till det interna elnätet, vartefter vindkraftverken
provkörs.
Transformator-/omriktarstation, bostadsplattform och andra plattformar
En transformator-/omriktarstation, liksom bostadsbyggnader eller andra överbyggnader,
installeras normalt på sitt fundament med hjälp av ett kranfartyg. Beroende på hur
transformator-/omriktarstationerna samt dess fundament utformas kan de även flytas ut eller
installeras med andra lyftmetoder, exempelvis med egna stödben. Alternativt kan fundamentet
anläggas först, varefter överbyggnaden lyfts på plats. När transformator-/omriktarstationen är
installerad ansluts det interna kabelnätet till stationen.
Rörledningar
Rörledningar installeras med särskilda fartyg, där man beroende på rörets dimension kan
tillämpa olika metoder för förläggning. Rörledningar läggs antingen direkt på botten alternativt
så kan ett dike grävas, i vilket röret förläggs och därefter täcks över.
3.5.3 Driftsfas
Vindkraftverk, transformator-/omriktarstationer och eventuella anläggningsdelar för produktion,
lagring och distribution av vätgas är fjärrövervakade och obemannade under normal drift. Dock
sker kontinuerligt underhåll av vindparken, vilket fordrar att personal och material
transporteras dit med servicebåt, fartyg eller helikopter. Alternativt sker transporterna till en
bostadsplattform och därifrån inom parken. Kablar och eventuella rörledningar inspekteras vid
behov för att exempelvis säkerställa att kablarnas och de eventuella rörledningarnas skydd vid
respektive vindkraftverks fundament är oförändrat. Vid fall av skada på kabel repareras denna
genom att kabelsektionen som är skadad lyfts upp av ett kabelfartyg för reparation varefter
kabeln åter förläggs i bottnen med samma metod som under anläggningsfasen. För att skydda
kablarna och de eventuella rörledningarna från att skadas är det olämpligt att bedriva
bottentrålning inom projektområdet samt över anslutningskablarna.
Den slutgiltiga strategin för drift och underhåll kommer att bestämmas i ett senare skede. Det
kommer sannolikt att etableras en passande landbaserad drift- och servicebas från vilken
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övervakning sker och där mindre reservdelar tillhandahålls. Troligtvis kommer driften primärt
ske med hjälp av Crew Transfer Vessels (CTV), men helikoptrar kan också komma att
användas. Under större underhållsperioder kan Service Operation Vessels (SOVs),
hotellskepp, där personalen typiskt är stationerade under längre tid, användas. För vissa
större underhållsåtgärder kan det komma att krävas att ett stödbensfartyg används. Någon
gång under en anläggnings livstid sker en mer omfattande underhållsinsats där större
komponenter kan bytas ut, då kan stödbensfartyg komma att användas.
3.5.4 Avvecklingsfas
Efter cirka 40 - 45 år förväntas vindparken ha nått sin livslängd, därefter kommer den att
avvecklas. Avvecklingen kommer att ske enligt den praxis och lagstiftning som är gällande vid
tiden för avveckling. Vindkraftverk, fundament, transformator-/omriktarstationer och eventuella
anläggningsdelar för produktion, lagring och distribution av vätgas demonteras och platser för
fundament återställs i erforderlig omfattning. Generellt gäller att anläggningsdelarna
demonteras om inte bortplockande av dessa enskilda strukturer medför en större
miljöpåverkan än vad som är effekten av att låta dem vara kvar. Eftersom tekniken och
kunskapsläget förändras snabbt planeras den detaljerade avvecklingen av vindparken
lämpligen i dialog med tillsynsmyndigheten.
Troligen kommer de strukturer som finns ovanför bottenytan att avvecklas. Exempelvis kan
gravitationsfundament lyftas bort, monopile- eller jacketfundament kapas några meter under
havsbotten och den övre delen lyfts av. Vissa anläggningsdelar kan eventuellt lämnas kvar
efter avveckling, till exempel interna kablar, rörledningar och anslutningskablar.
En anledning till att lämna kvar en del strukturer är att dessa kan ha blivit värdefulla artificiella
rev. Om kablar och/eller rörledningar behöver tas bort, friläggs dessa varefter de lyfts upp.
Sten som använts för att täcka kablar och/eller rörledningar lämnas troligtvis kvar på
havsbottnen likaså de skydd som använts vid korsningar. Under avvecklingen kommer
återigen en temporär säkerhetszon att etableras runt platsen för aktiviteterna för att skydda
personal, utrustning och säkerhet för tredje part.
Mot bakgrund av att vindparken troligtvis anläggs i flera etapper kan även avvecklingen av
vindparken komma att ske i olika etapper.
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3.6

Preliminär tidplan

Tidplanen för projektet redovisas i Figur 18 nedan. Tidplanen, såväl som etappindelningen,
bör beaktas som överskådlig och preliminär. Flera olika faktorer kan komma att påverka
tidplanen, vilket gör att den kan behöva justeras under projektets gång. Exempelvis kan det bli
aktuellt att bygga flera olika etapper parallellt. Den fullständiga utbyggnaden av vindparken
bedöms kunna ta upp till 15 år.

Figur 18. Preliminär tidplan för projektet.
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4.
4.1

Omgivningsbeskrivning

Allmänt

Enligt det förslag till havsplan för Östersjön som Havs- och vattenmyndigheten lämnade till
regeringen i december 2019 ligger Aurora inom Sydöstra Östersjön, område Ö242. Området
har beteckningen G ”generell användning” (Figur 19), vilket innebär att ingen särskild
användning har företräde.

Figur 19. Havsplaneområden inom och i anslutning till vindparken Aurora. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Havsoch vattenmyndigheten]

4.2

Natura 2000-områden

Den planerade vindparken Aurora angränsar i söder mot Natura 2000-området Hoburgs bank
och Midsjöbankarna (Figur 20). Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
beskrivs närmare i avsnitt 5 nedan. Inga ytterligare Natura 2000-områden förekommer i
närheten av projektområdet för Aurora.
Ett antal olika Natura 2000-områden förekommer på och omkring Öland, på och omkring
Gotland samt längs med Smålandskusten (Figur 20).
Sedan 1 juli 2001 är alla Natura 2000-områden klassade som riksintressen. Ingrepp får bara
göras om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
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Figur 20. Natura 2000-områden. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket]

4.3

Riksintressen och verksamheter i närområdet

I Auroras närområde förekommer en intensiv fartygstrafik och det finns flera utpekade farleder
av riksintresse (Figur 21). Dessa farleder leder bland annat till och från de inre delarna av
Östersjön. Det är dock en mycket liten del fartygstrafik som passerar inom parkområdet.
Närområdet nyttjas i mycket liten utsträckning för yrkesfiske, (AIS-data, EMODnet 2018).
Riksintresseområden för yrkesfiske (fångstområden) förekommer nordväst om
vindparksområdet Aurora (Figur 21).
Auroras nordöstra kant ligger i direkt anslutning till riksintresse för rörligt friluftsliv. Aurora
ligger dock inte i anslutning till riksintressen för naturvård, friluftsliv, högexploaterad kust, eller
obruten kust. Riksintressen av detta slag förekommer närmare kusten och inte i Sveriges
ekonomiska zon.
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Figur 21. Natura 2000-områden, riksintressen för yrkesfiske, sjöfart och energiproduktion i närheten av Aurora. ©
[Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten
och EMODnet]

4.4

Närliggande vindparker

Två befintliga svenska havsbaserade vindparker är belägna i närområdet, Kårehamn och
Bockstigen. Kårehamn utvecklas av EON och ligger cirka 35 km nordväst om Aurora, cirka
fyra km öster om Öland. Kårehamn består av 16 st 3 MW vindkraftverk. Bockstigen
etablerades 1998 vilket gjorde den till Sveriges första havsbaserade vindpark. Parken, som
består av fem st 660 kW vindkraftverk och drivs av danska Momentum Gruppen, ligger cirka
34 km nordost om Aurora, cirka tre km väster om Gotland.
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5.

5.1

Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna

Allmän beskrivning

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna är beläget söder och öster om den
planerade vindparken (Figur 22). Natura 2000-området omfattar en area om cirka 1 051 000
hektar, vilket motsvarar cirka 10 510 km2. Djupet inom området varierar mellan 17 och 80
meter, där de grundare områdena framför allt förekommer runt utsjöbankarna. De prioriterade
bevarandevärdena i Natura 2000-området är arterna tumlare, alfågel och tobisgrissla vilka
utnyttjar hela eller delar av området samt naturtyperna rev och sandbankar och de arter och
den biologiska mångfald som är typiska för dessa habitat.

Figur 22. Grundare områden med djup mellan 0 - 30 meter i Natura-2000 området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna samt Auroras närområde, ljusare blå färg indikerar grundare områden. © [Lantmäteriet] 2021,
[underlag: Naturvårdsverket och EMODnet]

Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna ligger centralt i egentliga Östersjön
och omfattar havsområdena runt själva utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och
delar av Södra Midsjöbanken. Området innefattar även delar av Ölands södra grund som är
en mindre utsjöbank. Utsjöbankarna består av en mosaik av grunda sandbankar (naturtyp
1110) och rev (naturtyp 1170). Området innefattar också de djupområden med
sedimentationsbottnar som ligger mellan bankarna.
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Bankarna är viktiga födo- och uppväxtområden för fisk och sjöfågel och tillsammans utgör de
det viktigaste övervintringsområdet i Östersjön för alfågel samt kärnområdet för
Östersjöpopulationen av tumlare.
För varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan. I bevarandeplanen beskrivs
området och dess utpekade naturtyper och arter. Bevarandesyfte och bevarandemål har
formulerats med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna, för att utpekade arter och
naturtyper ska kunna finnas kvar på lång sikt. Bevarandeplanen ska fungera som en hjälp för
fortsatt bevarande av naturvärdena i Natura 2000-området och som ett underlag vid eventuella
tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
En fastställd bevarandeplan för Hoburgs bank och Midsjöbankarna saknas men är under
framtagande av Länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län.
Information om utpekade naturtyper och arter finns tillgänglig via Naturvårdsverkets
kartverktyg Skyddad natur (Naturvårdsverket 2016). Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna är utpekat för att skydda naturtyper, fågelarter samt tumlare (Phocoena
phocoena) enligt art- och habitatdirektivet (SCI) samt fågeldirektivet (SPA) (Tabell 2).
Tabell 2. Utpekade naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet för Hoburgs bank och
Midsjöbankarna (Länsstyrelsen i Kalmar län 2016)

Naturtyper

Arter

Rev (1170)

Tumlare (1351)

Sandbankar (1110)

Tobisgrissla (A202)
Alfågel (A064)

Natura 2000-området har en relativt homogen bottenmiljö (så kallad bentisk miljö), med ett
fåtal dominerande arter av alger och djur, vilket är naturligt för Östersjön. På utsjöbankarna
finns stora ytor med blåmusselbankar och vegetationsklädda bottnar som fyller viktiga
ekologiska funktioner. Dessa habitat lockar till sig höga förekomster av sjöfågel och området
utgör ett särskilt viktigt övervintringsområde för alfågel och tobisgrissla. Natura 2000-området
är ett viktigt reproduktionsområde för östersjöpopulationen av tumlare. Utsjöbankarna är även
potentiellt viktiga födosöksområden för de båda sälarterna knubbsäl och gråsäl, därutöver
utgör utsjöbankarna födosöks- och uppväxtområden för flera fiskarter.
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5.2

Naturtyper

De utpekade naturtyperna rev (1170) och sandbankar (1110) finns vid de grundare delarna av
Natura 2000-området, dvs. vid utsjöbankarna (Figur 22). Sandbankar upptar den största ytan
av de båda naturtyperna med totalt cirka 220 000 hektar medan rev upptar en yta av totalt
cirka 20 000 hektar (Länsstyrelsen i Kalmar län 2016). Den exakta utbredningen av
naturtyperna inom Natura 2000-området är inte klarlagd. I Natura 2000-området förekommer
också djupa sand- och lerbottnar (vilka inte är Natura 2000-klassade naturtyper) mellan
bankarna.
5.2.1

Utpekad naturtyp - Rev (1170)

Naturvårdsverkets definition av naturtypen rev lyder: ” biogena och/eller geologiska bildningar
av hårt substrat förekommande på hårda bottnar eller mjukbottnar. Reven är topografiskt
avskilda genom att de höjer sig över havsbotten i littoral och sublittoral zon. Revmiljön
karaktäriseras ofta av en zonering av bentiska samhällen av alger och djurarter ”
(Naturvårdsverket, 2011a).
Många av naturvärdena för naturtypen rev är knutna till de grundare utsjöbankarna (Figur 22).
Den bentiska faunan på reven vid utsjöbankarna domineras i hög utsträckning av blåmusslor
(Mytilus edulis) som också utgör en typisk art för naturtypen rev. Blåmusslor är en viktig
födobas för sjöfågel och fisk, i synnerhet för alfågel som nyttjar de utbredda musselbankarna
vid Hoburgs bank och Midsjöbankarna under vinterhalvåret (Naturvårdsverket 2006, 2010 och
Näslund m.fl. 2019). Vidare fungerar blåmusslor som viktiga filtrerare av vatten och bildar
biogena rev som utgör habitat åt en mångfald av associerad flora och fauna (Norling och
Kautsky 2007).
Algfloran vid bankarnas rev domineras huvudsakligen av ett fåtal filamentösa algarter som är
vanliga i Östersjön. Brunalgen ishavstofs (Battersia arctica) som är en av de djupast växande
algarterna i Östersjön (Florén m.fl., 2017) är den vanligast förekommande arten i området och
utgör en typisk art för naturtypen rev. Exempel på andra typiska algarter för naturtypen rev och
som är vanliga i området är rödalgerna ullsläke (Ceramium tenuicorne), kräkel (Furcellaria
lumbricalis), fjäderslick (Polysiphonia fucoides) och blåtonat rödblad (Phyllophora
pseudoceranoides) (Naturvårdsverket 2006 och Näslund m.fl. 2019).
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Tabell 3. Typiska arter för naturtypen rev (Naturvårdsverket 2011a) som har återfunnits vid inventeringar vid
Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken, Ölands södra grund och Södra Midsjöbanken (Naturvårdsverket 2006) eller
inventeringar vid Hoburgs bank (Näslund m.fl.).

Typiska arter naturtypen rev
Blåmussla

(Mytilus edulis)

Ishavstofs

(Battersia arctica)

Ullsläke

(Ceramium tenuicorne)

Kräkel

(Furcellaria lumbricalis)

Fjäderslick

(Polysiphonia fucoides)

Blåtonat rödblad

(Phyllophora pseudoceranoides)

Ishavsrödblad

(Coccotylus truncatus)

Trådslick

(Pylaiella littoralis)

Molnslick

(Ectocarpus siliculosus)

Smalskägg

(Dictyosiphon foeniculaceus)

Sudare

(Chorda filum)

Krulltrassel

(Stictyosiphon tortilis)

Torsk

(Gadus morhua)

Rötsimpa

(Myoxocephalus scorpius)

Sill/strömming

(Clupea harengus)

Tånglake

(Zoarces viviparus)

Vid nätprovfisket kring bankarna under utsjöbanksinventeringarna (Naturvårdsverket 2010)
utgjorde den rödlistade arten torsk (Gadus morhua) (ArtDatabanken 2020) den största
andelen av fångsterna för Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Ölands södra grund.
Förekomsten av ungtorsk (<37 cm) var hög vid Norra Midsjöbanken och Ölands södra grund
vilket tyder på att dessa områden kan vara av betydelse som uppväxtområden för arten.
Juvenil torsk är även en typisk art för naturtypen rev.
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Övriga fiskarter som förekom i nätprovfisket och som är typiska arter för naturtypen rev
utgjordes av rötsimpa (Myoxocephalus scorpius), sill/strömming (Clupea harengus) och
tånglake (Zoarces viviparus).
5.2.2

Utpekad naturtyp - Sandbankar (1110)

Naturvårdsverkets definition av naturtypen sandbankar lyder: ”De ligger vanligen på relativt
grunt vatten, med ett maximalt djup på cirka 30 meter under havsytan. Bankarna består i
huvudsak av sandiga sediment, men andra kornstorlekar kan också förekomma, till exempel
ler, grus inklusive skalgrus, sten och stenblock. Bankarna skiljer sig topografiskt från
omgivande bottenområden”. (Naturvårdsverket 2011b).
Naturtypen sandbankar är knutet till djup grundare än 30 meter och förkommer därmed främst
vid utsjöbankarna i Natura 2000-området (Figur 22). Piggvar utgör en typisk art för naturtypen
sandbankar och är relativt vanlig på sandbottnarna vid utsjöbankarna. Vid inventeringar har en
särskilt hög andel lekmogen piggvar fångats i de grundare delarna (0 - 20 m) vid Norra
Midsjöbanken, vilket kan betyda att området fungerar som ett lekområde för arten. Övriga för
naturtypen typiska fiskarter som är dokumenterade från utsjöbankarna är exempelvis torsk
(Gadus morhua), skrubbskädda (Platichthys flesus), rödspätta (Pleuronectes platessa),
sill/strömming (Clupea harengus) och skarpsill (Sprattus sprattus) (Tabell 4). De ryggradslösa
djuren på sandbankarna utgörs av ett fåtal arter som är vanliga i Östersjön som exempelvis
skorv (Saduria entomon) och den för naturtypen typiska arten östersjömussla (Limecola
balthica) (Tabell 4) (Naturvårdsverket 2006, 2010).
Tabell 4. Typiska arter för naturtypen sandbankar (Naturvårdsverket 2011b) som har återfunnits vid inventeringarna
vid Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken, Ölands södra grund och Södra Midsjöbanken (Naturvårdsverket 2006),
(Skov m.fl. 2011).

Typiska arter naturtypen sandbankar
Piggvar

(Psetta maxima)

Torsk

(Gadus morhua)

Skrubbskädda

(Platichthys flesus)

Rödspätta

(Pleuronectes platessa)

Sill/strömming

(Clupea harengus)

Skarpsill

(Sprattus sprattus)
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Östersjömussla

(Limecola balthica)

Skorv

(Saduria entomon)

Alfågel

(Clangula hyemalis)

Ejder

(Somateria mollisma)

Storlom

(Gavia arctica)

Smålom

(Gavia stellata)

Sjöorre

(Melanitta nigra)

5.3

Marina däggdjur

I Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna förekommer tre marina
däggdjursarter, tumlare, knubbsäl och gråsäl.
5.3.1

Utpekad art - Tumlare

Tumlaren (Phocoena phocoena) (1351) är en utpekad art för Natura 2000-området och är
skyddad genom EU:s Art- och habitatdirektiv i bilaga 2 och 4 samt den svenska
artskyddsförordningen (2007:845). Det finns tre genetiskt skilda populationer i svenska vatten
– Nordsjöpopulationen (eller Skagerakpopulationen) som primärt återfinns från mellersta
Kattegatt till Skagerak, Bälthavspopulationen som finns från mellersta Kattegatt till sydvästra
Östersjön öster om Bornholm och Östersjöpopulationen som främst uppehåller sig i egentliga
Östersjön (Benke m.fl. 2014).
Inom området för Hoburgs bank och Midsjöbankarna förekommer tumlare från
Östersjöpopulationen under hela året och området utgör även ett viktigt reproduktionsområde
för populationen (Figur 23, Figur 24 och Figur 25). Under sommaren samlas tumlarna på och
mellan bankarna Hoburgs bank och Midsjöbankarna. De kalvar under perioden juni-juli och
parar sig i augusti. Under vintern sprider tumlarna ut sig över stora delar av Östersjön (Carlén
m.fl. 2018)
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Figur 23. Förväntad utbredning av tumlare under perioden maj – oktober. Sannolikhet för detektion visar modellerat
medelvärde (i ett rutnät bestående av 1x1 km rutor) för månaderna maj - oktober, utifrån SAMBAHundersökningarna (Carlén m.fl. 2018). © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: HELCOM]

Figur 24. Förväntad utbredning av tumlare under perioden november – april. Sannolikhet för detektion visar
modellerat medelvärde (i ett rutnät bestående av 1x1 km rutor) för månaderna november - april, utifrån SAMBAHundersökningarna (Carlén m.fl. 2018). © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: HELCOM]
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Figur 25. Viktiga områden för tumlare i vindparken Auroras närområde, per säsong (Carlström och Carlén, 2016).
© [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket]

Tumlarna i Östersjön minskade kraftigt i antal under förra seklet främst till följd av bifångster i
garnfiske men också troligen på grund av miljögifter som påverkat fertiliteten.
Östersjöpopulationen består idag endast av uppskattningsvis 500 individer (konfidensintervall:
100–1000) (SAMBAH 2016). De största hoten utgörs i dagsläget av bifångster i fiske,
miljögifter, undervattensbuller och en minskad tillgång på byten. I Artdatabankens nationella
rödlista (2020) klassas Östersjöpopulationen som akut hotad och den minskar i antal
(ArtDatabanken 2020) vilket gör att den är mycket känslig för ytterligare störningar (SAMBAH
2016).
5.3.2

Sälar

I Natura 2000-området förekommer både knubbsäl (Phoca vitulina) och gråsäl (Halichoerus
grypus) men i vilken omfattning de nyttjar området är inte klarlagt. Båda sälarterna är
skyddade genom EU:s Art- och habitatdirektiv i bilaga 2 och 4 samt den svenska
artskyddsförordningen (2007:845) men är inte utpekade arter för Natura 2000-området.
Knubbsälarna i området kommer sannolikt från den hotade östersjöpopulationen som
förekommer kring Kalmarsund. Knubbsälspopulationen uppgår till cirka 2 000 individer och är
växande. Östersjöpopulation av knubbsäl klassas dock som sårbar på grund av att
populationen är så liten (ArtDatabanken, 2020). Gråsälar är den vanligast förekommande
sälarten i Östersjön och gråsälspopulationen är klassad som livskraftig (ArtDatabanken, 2020).
Knubb- och gråsäl födosöker främst i grunda områden med djup ned till 40 m (Tollit m.fl. 1998,
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Sjöberg och Ball 2000) vilket gör utsjöbankarna till potentiellt viktiga födosöksområden
(Naturvårdsverket 2010).
5.4

Utpekade fågelarter

Utsjöbankarna utgör viktiga födosöks- och övervintringsområden för sjöfågel i Östersjön.
Områdets utpekade fågelarter utgörs av alfågel (Clangula hyemalis) (A064) och tobisgrissla
(Cepphus grylle) (A202).
Hoburgs bank och Midsjöbankarna är viktiga övervintringsområden i svenska vatten för den
västsibiriska/europeiska populationen av alfågel. De övervintrande fåglarna livnär sig främst
på musslor och förekommer i stora antal kring de grundare utsjöbankarna. Antalet
övervintrande alfåglar i Östersjön har minskat snabbt och populationen klassas som starkt
hotad (ArtDatabanken 2020). Det totala vinterbeståndet av alfågel i Östersjön har minskat med
ca 65 % från 1992/93 till 2007–2009. Däremot tyder de svenska inventeringarna från 2016 inte
på någon ytterligare markant nedgång (Nilsson 2016). Orsaken till minskningen av alfågel i
Östersjön är inte helt känd men tros främst bero på oljeutsläpp och bifångster (ArtDatabanken,
2019).
Utsjöbankarna är även viktiga övervintringsområden för tobisgrisslor, varav många ungfåglar
uppehåller sig inom utsjöbankarnas grundare delar. Under de senaste 20 åren har antalet
tobisgrisslor i Sverige minskat med 20 % och arten klassas som nära hotad i den nationella
rödlistan (ArtDatabanken, 2020). Minskningen av det totala antalet tobisgrisslor i Sverige
kopplas framför allt till en minskning av östersjöpopulationen där betydande hot utgörs av
minkpredation under häckning och oljeutsläpp vid övervintringsområdena.
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6.

Förutsedd påverkan på Natura 2000-området

Påverkan på den omgivande miljön inom själva vindparken orsakas av de förberedande
undersökningarna, anläggandet av fundament, transformator- och omriktarstationer, internt
kabelnät, anslutningskablar och övriga anläggningsdelar (exempelvis eventuella
anläggningsdelar för produktion, lagring och distribution av vätgas), driften av vindparken,
samt av den eventuella avvecklingen av vindparken. Påverkan inom kabelkorridorerna
orsakas av de förberedande undersökningarna, nedläggning av anslutningskablar och andra
kablar och/eller rörledningar, drift av kablar och rörledningar samt av den eventuella
avvecklingen av dessa.
Omfattningen av påverkan beror bland annat på val av fundament och metoder för
undersökningar och nedläggning av kablar och eventuella rörledningar. I Natura 2000miljökonsekvensbeskrivningen kommer påverkan att bedömas och beskrivas utifrån vad som
kan utgöra ett så kallat ”worst case” senario för undvikande av att risker underskattas och för
att försiktighetsmått och skyddsåtgärder ska kunna anpassas för exempelvis val av
fundament.
6.1
6.1.1

Naturtyper
Förberedande undersökningar

Påverkan på förekommande naturtyper orsakad av de förberedande undersökningarna är
begränsad till provtagningspunkterna (vilka i samtliga fall befinner sig utanför Natura 2000området), där en viss andel av den förekommande floran och faunan kan avlägsnas eller
skadas, samt till den sedimentspridning som kan uppstå i samband med undersökningarna.
Då den totala yta som de facto berörs av undersökningarna är marginell i relation till storleken
hos det totala undersökningsområdet och då volymen sediment som riskeras att spridas är
mycket liten, bedöms de förberedande undersökningarna inte medföra någon påverkan på
Natura 2000-området eller förekommande naturtyper.
6.1.2

Anläggningsfas

Aktiviteter under anläggningsfasen kan orsaka spridning av bottensediment med tillfälligt
förhöjda halter av suspenderat sediment i vattnet. Sedimentspridningen styrs till stor del av
förekommande bottensubstrat, vattenströmmar och vilken typ av fundament och
installationsteknik som används vid etableringen. Även längden på det interna kabelnätet samt
eventuella nätverk av rörledningar påverkar sedimentspridningen. Grov sand sedimenterar
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(sjunker ner till bottnen) inom någon meter medan mer finkorniga sediment kan spridas över
större avstånd.
Gravitationsfundament är normalt sett förknippade med viss sedimentspridning på grund av
behovet av förberedande bottenarbeten inför installation av fundamentet. Andra typer av
fundament som också kan ge upphov till sedimentspridning är exempelvis borrade piles.
Installation av fundament med så kallade suction buckets orsakar i regel låga nivåer av
sedimentspridning.
När suspenderat sediment som sprids i samband med anläggningen av vindparken
sedimenterar kan bottenlevande organismer komma att täckas av sediment. Hårdbottenarter
av alger och filtrerande djur som förekommer inom naturtypen rev kan påverkas negativt vid
övertäckning av stora mängder suspenderade partiklar. Sedimentspridningen som sker i
samband med anläggningen av vindparken förväntas vara kortvarig och huvudsakligen ske
inom vindparksområdet. Eftersom Aurora planeras långt ifrån Natura 2000-områdets
musselbankar och vegetationsklädda bottnar förväntas påverkan på Natura 2000-områdets
habitat vara ytterst begränsad.
Nedläggning av anslutningskablar och eventuella rörledningar in mot land förväntas medföra
en begränsad sedimentspridning, huvudsakligen i de fall då kablarna eller rörledningarna
behöver grävas eller spolas ner i sedimenten. Avståndet till Natura 2000-områdets naturtyper
är av sådan storlek att skyddade värden inte bedöms påverkas.
Höga halter av suspenderade partiklar kan potentiellt medföra tillfälliga rekryteringsproblem för
fisk om suspenderade partiklar fastnar på larvernas gälar eller täcker äggen. Natura 2000området kan fungera som rekryteringsområde för vissa fiskarter, exempelvis piggvar och sill.
Då piggvar och sill i Östersjön oftast leker på grunda sand- och grusbottnar förväntas deras
lek huvudsakligen ske vid de grunda utsjöbankarna (Kullander m.fl. 2012). Som nämnts ovan
så är avståndet från Aurora till utsjöbankarna i Natura 2000-området långt och därför förväntas
sedimentspridningens påverkan på dessa arters rekrytering vara ytterst begränsad.
Generellt sett har effekterna av sedimentspridning vid anläggning av vindkraftverk till havs
varit begränsade när försiktighetsåtgärder vidtagits. Detta gäller även för andra marina projekt
som hanterat mycket omfattande volymer av sediment (Hammar m.fl. 2008).
Sedimentspridningen kan förväntas vara kortvarig och huvudsakligen ske inom
vindparksområdet och spridning av suspenderade partiklar till angränsande Natura 2000område förväntas vara ytterst begränsad då de närliggande sedimenten i parkområdet verkar
vara grovkorniga.
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Fisk har visats kunna påverkas negativt av höga ljudnivåer som kan uppstå under
anläggningsfasen i samband med pålning. Det finns dock få artspecifika studier som kan ligga
till grund för vilka ljudnivåer som kan vara skadliga. De studier som har påvisat påverkan i
form av skador på inre organ eller mortalitet har utförts i laboratorier, under en lång
exponeringstid då fisken inte kan fly från störningen, så som de observerats göra i naturlig
miljö. Sill kan vara känslig för höga ljudnivåer under lekperioden och torsk som har exponerats
för pålningsljud i havet har uppvisat beteendereaktioner som undflyende och flyktbeteende.
Genom tekniska och tidsmässiga skyddsåtgärder (så som mjukstart och ljuddämpande
tekniker) kan dessa effekter minimeras (Bergström m.fl. 2012).
Modelleringar för ljud- och sedimentspridningens utbredning och varaktighet kommer att
genomföras. Eventuella konsekvenser av anläggningsarbetena samt vilka skydds- och
försiktighetsåtgärder som lämpar sig bäst med hänsyn till naturtyperna och den specifika
tekniken kommer att bedömas och redovisas i den kommande Natura 2000miljökonsekvensbeskrivningen.
6.1.3

Driftsfas

Vindkraftsfundament samt eventuella erosionsskydd och skydd av kablar och eventuella
rörledningar kan leda till lokalt förändrade substratförhållanden med mer hårda ytor. Inga
substratförändringar kommer dock att ske inom Natura 2000-området. Vindkraftsfundament
och erosionsskydd kan skapa förutsättningar för etablering av artificiella rev som kan öka den
biologiska mångfalden i området (Svane och Petersen 2001, Knott m.fl. 2004, Perkol-Finkel
och Benayahu, 2005). Tidigare erfarenheter från havsbaserad vindkraft visar att
nyrekryteringen av blåmusslor gynnas i hög utsträckning vid anläggning av
vindkraftsfundament och erosionsskydd. Studier har visat att vindkraftsfundament med höga
täckningsgrader av blåmusslor skapar ytor med hög biologisk aktivitet som i sin tur lockar till
sig fisk (Maar m.fl. 2009).
Oljeutsläpp från fartyg kan ske vid olika former av olyckshändelser, exempelvis påsegling. I
vindkraftverk och transformator-/omriktaranläggningar, samt eventuella anläggningsdelar för
produktion, lagring och distribution av vätgas, finns oljor och andra kemiska produkter som kan
frigöras vid olyckor. För att begränsa risken för att havet kontamineras vid en sådan olycka,
vidtas olika former av skyddsåtgärder. Exempelvis placeras kritiska komponenter över
uppsamlingstråg som kan hantera den sammanlagda volymen av de kemiska produkter som
lagras. Vid eventuellt oljeläckage från maskinhuset samlas den utläckta oljan i första hand i
botten av maskinhuset. Olja som eventuellt läcker ner i tornet samlas i botten av tornet. Vid
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kritiska arbetsmoment under anläggnings- och driftsfas kommer det finnas beredskap med
absorptionslänsar.
Växelströmskablar genererar ett magnetfält som varierar med den momentana
strömbelastningen i kabeln. Magnetfältet och dess inverkan på omgivningen redovisas i den
kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen.
6.1.4

Avvecklingsfas

Under avvecklingen av fundament, kablar och eventuella rörledningar kan viss
sedimentspridning samt ljudemissioner förekomma, dock inte av samma omfattning som
under installationen. I övrigt förväntas ingen påverkan på utpekade naturtyper under
avvecklingsfasen.
Eventuell påverkan på Natura 2000-värden under avvecklingsfasen kommer att bedömas och
beskrivas närmare i Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen.
6.2
6.2.1

Marina däggdjur
Förberedande undersökningar

Vissa undersökningsmetoder kan påverka marina däggdjur i form av undervattensbuller.
Ljudmodellering inom vindparken och utredningskorridorerna har genomförts för att ge en
bättre överblick av potentiell påverkan av undervattensbuller. Risk för skador och påverkan av
betydelse förväntas kunna undvikas genom att de skyddsåtgärder vidtas som är gängse för
ljudalstrande undersökningsmetoder, såsom passiv akustisk övervakning, mjukstart av
utrustning och observatörer.
Marina däggdjur kommer inledningsvis sannolikt att undvika det direkta närområdet kring
undersökningsfartyget till följd av fartygets ljud och rörelser. Passiv akustisk övervakning samt
observatörer säkerställer att inga tumlare förekommer i närområdet, detta syftar till att undvika
starka flyktreaktioner när mjukstarten påbörjas. Därefter kommer en mjukstart om cirka 40
minuter att tillämpas för ljudalstrande undersökningsmetod. Mjukstarten säkerställer att
individer har tid att undvika riskzonen för TTS (tillfälliga hörselskador) och PTS (permanenta
hörselskador). Tumlare kan då avlägsna sig från kringliggande vattenområden innan
undersökningarna genomförs. Konsekvenserna förväntas därmed inte bli betydande. Vidare
begränsas påverkan till den korta period då ljudalstrande undersökningar genomförs och
marina däggdjur förväntas återvända till området efter undersökningarnas slut i enlighet med
tidigare observationer i samband med bullrande aktiviteter vid anläggning av vindparker
(Thompson m.fl. 1998; Vallejo, m.fl., 2017).
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6.2.2

Anläggningsfas

Under anläggningsfasen kan det förekomma ljudemissioner, som kan spridas in i Natura 2000området, från flertalet olika källor bland annat från fartyg och anläggningsarbeten.
Ljudnivåerna som alstras vid anläggningsarbetet är beroende av typ och dimension på
fundamenten. Val av fundament kommer att ske efter att bottenundersökningar har
genomförts och analyserats, dessa kommer att redovisas i kommande Natura 2000miljökonsekvensbeskrivning.
Påverkan av ljud på tumlare beror på flera olika faktorer så som ljudets intensitet och frekvens,
om ljudkällan är impulsiv eller kontinuerlig, vilken typ av fundament som ska anläggas,
avstånd till ljudkällan och i vilken kontext som tumlaren befinner sig (Brandt m.fl. 2018,
Tougaard m.fl. 2015).
Tumlare har ett välutvecklat hörselsinne vilket gör den känslig för ljudstörningar. Det gäller
särskilt kraftiga impulsiva ljud, så som eventuella pålningsljud. Ju högre ljudnivå desto större
påverkan. Då tumlare utsätts för höga ljudnivåer har man i flera studier sett en
beteendepåverkan, då tumlare skräms av bullret och flyr, och vid ytterligare högre nivåer finns
risk för fysisk skada i form av hörselskador (Kastelein m.fl. 2018). Vidare kan vissa ljud även
störa tumlarens födosöksförmåga och få konsekvenser t.ex. om en hona och hennes kalv
separeras från varandra i flykten (Villadsgaard m.fl. 2007).
Ljudets frekvens är också av betydelse för påverkan på tumlare. Tumlare har ett brett
hörselomfång på cirka 250 Hz – 160 kHz, med en optimal hörselförmåga vid 16 – 140 kHz
(Kastelein m.fl. 2010). Tumlare är särskilt känsliga för frekvenser som ligger inom tumlarnas
egen ekolokalisering. Tumlare är beroende av ekolokalisering för att leta föda och på grund av
det höga energibehovet behöver den jaga konstant (Wisniewska m.fl. 2016). Frekvensen för
eventuella pålningsljud ligger utanför tumlarnas ekolokaliseringsfrekvenser vilket gör att deras
ekolokaliseringsförmåga inte påverkas av pålning. Däremot har flera studier visat att höga
pålningsljud påverkar tumlarens beteende och att de flyttar sig bort från ljudkällan (Brandt m.fl.
2018).
I regel har man observerat en lägre förekomst av tumlare i samband med anläggning av
vindparker jämfört med innan, men i fyra av fem undersökta vindparker har tumlare återvänt i
samma antal under driftsfasen (Vallejo m.fl. 2017). Ljudemissioner kan förekomma under
anläggningsarbetet men kommer inte att vara konstant. Anläggning kommer att ske utanför
Natura 2000-området, troligen vindkraftverk för vindkraftverk och inom ett delområde åt
gången.
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Sälar är inte lika känsliga som tumlare för ljudstörningar men höga ljud i närområdet kan
eventuellt skada sälarnas hörsel samt skrämma iväg sälarna och maskera deras
kommunikation (Tougaard och Mikaelsen 2018).
För att minimera påverkan på tumlarpopulationen samt eventuellt förekommande knubb- och
gråsälar finns det flera olika skyddsåtgärder som kan tillämpas för att bland annat begränsa
spridningen av ljud vid anläggningsarbeten. Inför arbetet med kommande Natura 2000miljökonsekvensbeskrivning kommer det genomföras tumlarinventeringar och
ljudspridningsanalyser i syfte att utreda påverkan på tumlare och lämpliga skyddsåtgärder
inför anläggningsarbetena. Den potentiella påverkan på tumlare och framförallt
Östersjöpopulationen, kommer att beskrivas och bedömas i Natura 2000miljökonsekvensbeskrivningen.
6.2.3

Driftsfas

När vindkraftverken är i drift avger de lågfrekventa kontinuerliga ljud till luft och vatten. De ljud
som vindkraftverken generar ligger utanför tumlarens optimala hörselomfång och havsbaserad
vindkraft i drift utgör därmed inte en risk för hörselstörningar för marina däggdjur (Madsen m.fl.
2006). I vissa fall har tumlartätheten varit högre i parkområden när vindparker varit i drift än
innan etablering, troligtvis till följd av en lägre fartygstrafik inom parken än utanför eller en
ökad tillgång på föda då fundamenten attraherar fisk (Scheidat m.fl. 2011). Sammantaget
förväntas inte driftsfasen utgöra någon störning av betydelse på tumlare.
Sälar har en förmåga att höra ljud som vindkraftverk i drift genererar (Kastelein m.fl. 2009).
Studier av knubbsälar vid Nysted och Rødsand II i västra Östersjön visade att sälarnas
rörelsemönster inte påverkades av vindkraftverk i drift (McConnell m.fl. 2012). Medan studier
vid den tyska vindparken Alpha Ventus visade tydlig attraktion av vindkraftverkens fundament
på knubbsäl, troligen på grund av födotillgång i och med ökad biologisk produktion vid
fundamentens hårda substrat (Russel m.fl. 2014).
6.2.4

Avvecklingsfas

Avvecklingsaktiviteterna kan medföra ljudemissioner till luft och vatten, till exempel i samband
med skärande i och avlägsnande av fundament och vindkraftverk. Ljudemissionerna kan
potentiellt störa tumlare men förväntas vara mer begränsade än de som kan förekomma under
anläggningsfasen.
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6.3
6.3.1

Fåglar
Förberedande undersökningar

Påverkan på fågel kommer vara begränsad till fartygets närvaro och den eventuella
undanträngningseffekt fartyget kan medföra. Då undersökningarna utförs under en kortare
period och då fartygstrafiken i området redan är intensiv bedöms undersökningsfartyget inte
utgöra någon tillkommande störning av betydelse.
6.3.2

Anläggningsfas

Under anläggningsfasen förekommer en ökad fartygstrafik och bullrande arbeten som
potentiellt kan tränga undan fåglar från vindsparksområdet. Förekomsten av sjöfågel i
parkområdet förväntas emellertid vara låg med tanke på områdets djupa bottnar. Störningen
är begränsad i tid och kommer ske inom mindre delområden utanför Natura 2000-området,
vilket innebär att stora ytor utan undanträngande verksamhet kommer finnas tillgängligt under
hela processen. Eftersom Aurora planeras långt ifrån de för alfågel och tobisgrissla viktiga
utsjöbankarna Hoburgs bank och Midsjöbankarna förväntas påverkan på dessa arter vara
begränsad.
6.3.3

Driftsfas

Vindkraftens påverkan på fåglar brukar delas in i tre faktorer. Den sannolikt mest undersökta
av dessa utgörs av kollisionsrisken, vilket innebär att fåglar skadas eller avlider som direkt följd
av en kollision med vindkraftverkens rotorblad. Den andra påverkan utgörs av habitatförlust,
innebärande att en art trängs undan från sin livsmiljö på grund av förändrade förutsättningar i
området. Den tredje påverkansfaktorn är barriäreffekten, dvs. att vindparken utgör ett hinder
för förbipasserande fåglar och kan tvinga dem till omvägar vilket medför en ökad
energiförbrukning.
Tobisgrisslor flyger liksom andra alkfåglar lågt och undgår därmed kollisionsrisker till ett
minimum. Kollisionsrisken för alfågel är generellt mycket låg eftersom arten undviker att flyga
in i en vindpark eller flyger igenom en vindpark på tillräckligt stora avstånd från enskilda
vindkraftverk för att undvika kollision (Nilsson och Green 2011, King 2019). Vidare antas
förekomsten av arten i parkområdet vara låg med undantag för de individer som kan passera
parken under flyttperioden.
När det gäller habitatförlust är alfågel den art av de aktuella arterna i Natura 2000-området
som har visat sig undvika vindparker. Någon betydande habitatförlust förväntas inte bli aktuellt
för alfågel när det gäller Auroraområdet, eftersom det saknar de rätta förutsättningarna för
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arten. Alfåglar förekommer huvudsakligen vid grundområden (som vid utsjöbankarna i Natura
2000-området) och förväntas inte uppehålla sig inom det djupa området där vindparken
planeras (Nilsson 2016).
Området för vindpark Aurora passeras av fåglar under flyttperioderna men flertalet sjöfåglar
undviker kollisioner med vindkraftverk antingen genom att flyga runt vindparken eller genom
att flyga mitt emellan rader med vindkraftverk inne i parken (Fox & Petersen, 2019). Dessutom
flyger många sjöfåglar lågt över vattenytan under flyttningen. Ett undvikande av att flyga
genom parken betyder endast en mycket ringa omväg i relation till den totala längden av
flyttningen för de sjöfåglar som passerar Aurora. Påverkan förväntas bli begränsad då det inte
förekommer några sjöfågelkolonier i närheten eller kända stråk där fåglar flyger fram och
tillbaka vid födosök.
Flertalet tekniker har presenterats som skyddsåtgärder för att minimera vindparkers påverkan
på fåglar (Perrow 2019). Inför kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning planeras
fågelinventeringar för att kartlägga förekomsten av olika fågelarter i vindparksområdet.
Fågelinventeringarna ligger till grund för att bedöma eventuell påverkan på de utpekade
fågelarterna samt för att utreda de mest lämpliga skyddsåtgärderna.
6.3.4

Avvecklingsfas

Under avvecklingen av fundament, kablar och eventuella rörledningar kan viss
sedimentspridning samt ljudemissioner förekomma, dock inte av samma omfattning som
under installationen. I övrigt förväntas ingen påverkan på utpekade fåglar under
avvecklingsfasen.
Eventuell påverkan på Natura 2000-värden under avvecklingsfasen kommer att bedömas och
beskrivas närmare i Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen.
6.4

Kumulativa effekter

Kumulativa effekter avser effekter från andra verksamheter eller åtgärder som tillsammans
med det aktuella projektet kan få miljöeffekter inom påverkansområdet för det aktuella
projektet. Kumulativa effekter kan uppstå när flera olika effekter samverkar med varandra,
både då olika typer av effekter från en och samma verksamhet samverkar eller då effekter från
olika verksamheter samverkar. Kumulativa effekter kan exempelvis utgöras av påverkan på
fåglar, fisk eller marina däggdjur från olika typer av aktiviteter inom ett relevant geografiskt
område. I Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen kommer en identifiering och bedömning

56

av eventuella kumulativa effekter från befintliga och tillståndsgivna anläggningar och
verksamheter att göras.
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7.

Alternativ

Vid planering av en havsbaserad vindpark är det många faktorer som påverkar lokalisering
och utformning av park och kabelkorridorer. Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen
kommer att innehålla en redovisning av alternativa lokaliseringar och en bedömning av det
valda alternativet. För att bedöma lämplig lokalisering utgör områdets förutsättningar för
elproduktion inklusive landanslutning och övrig infrastruktur, miljöförhållanden, skyddade
värden (såsom Natura 2000) och andra potentiella motstående intressen grundläggande
parametrar. Kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning avgränsas till att redogöra
för alternativens påverkan på de arter och naturtyper som avses skyddas i Natura 2000området.
Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen kommer även att redogöra för nollalternativet.
Nollalternativet innebär att projektet inte genomförs alls, dvs. att den verksamhet som är
kopplad till projektet inte äger rum. Nollalternativet innebär att det inte blir någon miljömässig
påverkan på Natura 2000-området från själva projektet, men även att verksamheten inte bidrar
till det angelägna behovet av en utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige.
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8.

8.1

Miljökonsekvensbeskrivningen för Natura
2000-prövningen

Metod för bedömning av miljökonsekvenser

Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att identifiera, beskriva och bedöma
verksamhetens direkta och indirekta effekter på de naturtyper och de arter som avses skyddas
inom Natura 2000-området, utifrån bland annat aktuella bevarandesyften och bevarandemål.
Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innefatta en bedömning av påverkan
på utpekade naturtyper och arter samt typiska arter förknippade med naturtyperna.
Miljöpåverkan bedöms utifrån bland annat naturtypernas eller arternas bevarandestatus,
känslighet och förmåga till återhämtning samt omfattningen av de olika påverkansfaktorerna.
De påverkansfaktorer som kommer att bedömas utgörs bland annat av sedimentspridning,
buller, utestängnings- och barriäreffekter för fåglar, förändrade substratförhållanden och
kumulativa effekter.
Som underlag för bedömningarna kommer OX2 så långt möjligt att använda befintlig,
tillgänglig och verifierad data, forskningsresultat, vetenskapliga studier och utlåtanden från
sakkunniga. Vid händelse av att det uppstår ett behov av verifiering och/eller komplettering av
befintligt kunskapsunderlag kommer geofysiska, geotekniska och biologiska undersökningar
(såsom undersökning av bottenfauna och bottensedimentens egenskaper) att utföras inom
området för vindparken och de områden som utgör alternativ för kabelkorridorer. Inventering
kommer även göras av för området viktiga djurarter, såsom sjöfågel och tumlare. Det samlade
kunskapsunderlaget syftar till att närmare klarlägga de tekniska och miljömässiga
förutsättningarna inom det berörda området och att möjliggöra en bedömning av hur
verksamheten kan komma att påverka omgivningen utifrån ”worst case”-scenarion.
8.2

Preliminärt innehåll i Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen

Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen kommer (preliminärt) att ha följande innehåll:
•

Icke teknisk sammanfattning

•

Inledning

•

Bakgrund och förutsättningar

•

Beskrivning av ansökningsprocessen

•

En redogörelse för genomförda samråd
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•

Beskrivning av planerad verksamhet

•

Alternativredovisning

•

Metodik och miljöbedömning

•

Områdesbeskrivning och lokalisering avseende Natura 2000-området

•

Beskrivning av befintliga miljöförhållanden avseende Natura 2000-området

•

Bedömning av verksamhetens påverkan och konsekvenser på skyddade arter och
naturtyper i Natura 2000-området

•

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

•

Kumulativa effekter

•

Riskbedömning och påverkan till följd av olyckor/säkerhetsrisker

•

Samlad bedömning

•

Förslag till kontrollprogram

•

Referenslista
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9.

Förslag på samrådskrets

Samrådskretsen avseende Natura 2000-samrådet föreslås innehålla följande samrådsparter:

Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Region Gotland
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
Kammarkollegiet
Energimyndigheten
Naturhistoriska riksmuseet
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Boverket
SLU Artdatabanken
Svenska Naturskyddsföreningen
Birdlife Sverige
Världsnaturfonden (WWF)
Greenpeace
Ölands ornitologiska förening
Gotlands ornitologiska förening
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Agenda:

Del 1: SEZ, KSL, Natura 2000
1.
2.
3.
4.
5.

Samrådets omfattning och avgränsning
Vindpark Aurora
MKB:ernas avgränsningar
Påverkansbedömning
Diskussion inför MKB

Del 2: Undersökningstillstånd
1.
2.
3.
4.

1

Samrådets omfattning och avgränsning
Beskrivning av planerad verksamhet
Påverkansbedömning
Diskussion

Introduktion

Presentation av samtliga deltagare. KNB presenterar dagens agenda.

2

Del 1: SEZ, KSL, Natura 2000

2.1

Samrådets omfattning och avgränsning

Samrådet avser kompletterande samråd för den ansökan som omfattar vindparkens
påverkan på Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Detta till följd
av att projektområdet utökats i norr samt tillkommande verksamhet i form av
vätgasproduktion. Avgränsningssamråd för Natura 2000-prövningen har tidigare
genomförts den 7 september 2020.
Samrådet omfattar även avgränsningssamråd avseende MKB för prövning enligt 5 §
lag om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och lagen om kontinentalsockeln (KSL). En
gemensam MKB och tillståndsansökan upprättas för prövning enligt dessa
lagstiftningar och prövas hos Regeringen. Prövning enligt SEZ omfattar anläggningar i
vindparken medan prövningen av KSL omfattar nedläggning av kablar, rörledningar i
vindparksområdet samt undersökningar av projektområdet.
Tillstånd enligt KSL, 11 kap. MB och ellagen för anslutningskablar till land prövas
samlat i senare skede då möjliga anslutningspunkter är valda. Flera kabelkorridorer
kommer att utredas och sannolikt kommer flera anslutningspunkter att krävas för att
all den el som produceras ska kunna tas emot och distribueras på land.
Kabelkorridorerna till land ingår därmed inte i ansökan om tillstånd för vindparken,
utan kommer att hanteras i separata ansökningar i senare skede.
Länsstyrelsen har i dagsläget inga frågor kring samrådets omfattning, avgränsning
eller gällande framtida prövningar.

2.2

Vindpark Aurora

OX2 går igenom översiktligt vad som planeras för verksamheten för vindpark Aurora,
vilket innefattar olika anläggningsmetoder och typer av fundament samt
vätgasproduktion på plattformar ute till havs/land och vad detta kan innebära.
Lokaliseringsprocessen beskrivs övergripande samt utformning och möjliga tekniska
val.
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Vindpark Aurora kommer att kunna producera 24 TWh el/år, vilket är mer än dubbelt
så mycket jämfört med vad O3 i Oskarshamn levererar (11 TWh 2018). Mängden el
motsvarar elförbrukning för ca 5 miljoner hushåll.

2.3

MKB:ernas avgränsningar

Förslag till MKB:ernas avgränsningar presenteras avseende tidsmässig, geografisk och
saklig avgränsning. Även skillnaden mellan avgränsningarna för MKB för Natura 2000prövningen och MKB för SEZ/KSL presenteras. De tidsmässiga avgränsningarna är
desamma för prövningen enligt Natura 2000 och SEZ/KSL. Utbyggnaden planeras
genomföras i etapper, där byggskede, driftskede och avvecklingsskede till viss del
kommer att skilja sig åt mellan de olika etapperna. Detta kommer att beskrivas och
konsekvensbedömas i respektive MKB:er.
Den geografiska avgränsningen skiljer sig mellan MKB:erna. Den geografiska
avgränsningen för SEZ/KSL omfattar projektområdet samt omgivande
påverkansområde, vilket varierar mellan de olika aspekterna som påverkas. För Natura
2000 avser den geografiska avgränsningen påverkan på det berörda Natura 2000området från vindparken inklusive följdverksamheter.
Förslag till betydande miljöaspekter presenteras (saklig avgränsning). Länsstyrelsen
vill göra ett medskick avseende yrkesfiske, att fokus inte endast bör vara på
riksintresset, utan att det även är viktigt att få med att det finns andra områden som
är viktiga för yrkesfisket.
Länsstyrelsen framför att kumulativa effekter bör läggas till som betydande
miljöaspekt för Natura 2000-MKB:n.

2.3.1

Kumulativa effekter

Förslag till hantering av kumulativa effekter presenteras av OX2, MSA och AFRY.
Utgångspunkten är att frågan avgränsas till beskrivning och bedömning av befintliga
och tillståndsgivna parker i närområdet. Här behöver OX2 underlag och input från
länsstyrelsen gällande vilka parker (ännu ej tillståndsangivna) som ska tas med i
bedömningarna samt andra verksamheter som kan behöva tas med i analyserna.
Länsstyrelsen ifrågasätter att endast tillståndsgivna eller byggda parker tas med i
bedömningen, och anser att även de som är under planering i området borde vara
med. OX2:s juridiska ombud menar att det är orimligt att ta med parker som är i
tidigare planeringsstadier då det kan innebära villkor för Aurora som inte är rimliga,
bedömningarna blir mycket osäkra och baseras på förutsättningar och omständigheter
som OX2 inte kan ansvara för på förhand. Praxis i Sverige är att man inte brukar ta
med detta. Självklart ska man beskriva de kända projekt som är planerade. Men när
man gör konsekvensbedömningen och föreskriver villkor är det befintliga och
tillståndsgivna verksamheter som det ur legal aspekt ska vara med.
Länsstyrelsen framför att det ur ett samhällsperspektiv är viktigt att ta med kända
planerade projekt. Det är av mindre värde i en analys av kumulativa effekter om man
inte tar med möjliga effekter som kan uppstå. Vidare förstår Länsstyrelsen argumentet
ur juridisk synvinkel.
OX2:s juridiska ombud instämmer, men understryker att det är svårt för
verksamhetsutövaren att få fram rimligt underlag att göra bedömningar på. Det är
svårt att få tillgång till underlag om vindparker i tidig fas och i vilken omfattning de
planeras. Projektspecifika underlag för andra projekt i tidig fas har OX2 inte tillgång till
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och därmed blir bedömningarna endast spekulativa. Det som styr redovisningen i MKB
för Aurora bör vara vad som kan begränsa tillståndet för Aurora och vilken analys och
beskrivning som ska göras för Auroras tillståndsprövning. Det måste vara den
verksamhet som får tillstånd först som styr villkoren, inte eventuellt andra projekt.
Länsstyrelsen påpekar vikten av att skaffa kunskap om de verksamheter som är
planerade och jämför med prövningen av Nordkalks ärende i Ojnareskogen där
gemensamma kumulativa effekter på närliggande myr från bolagets verksamhet
tillsammans med närliggande verksamheter var styrande.
Länsstyrelsen kan bistå med underlag kring planerade projekt, för de projekt som är
aktiva ärenden hos länsstyrelsen.

2.3.2

Centrala utgångspunkter för ansökan och MKB:erna och
utgångspunkter för miljöbedömningar

Bolaget informerar om utgångspunkter för ansökan och MKB:erna, avseende flexibilitet
i utformning och val av verk, fundament, teknisk anpassning i övrigt, beskrivning av
s.k. worst case för respektive miljöaspekt samt övriga avstamp.
Länsstyrelsen framför att miljögifter saknades i underlaget som delgavs i förra
samrådet. Ser att det är med här, vilket är bra. OX2 informerar om att även saltvatten
släpps ut som en restprodukt från vätgasproduktionen och dess eventuella
miljökonsekvenser kommer att inkluderas i kommande MKB.
Länsstyrelsen framför att omhändertagande av hushållsvatten och avloppsvatten osv.
som uppstår till följd av eventuella bostadsplattformar bör tas med i
konsekvensbedömningen. Även vätgasanläggningens konsekvenser ska beskrivas,
t.ex. avseende risker. OX2 informerar om att utredningar pågår i frågan.

2.3.3

Påverkansbedömning

Kulturmiljö
En marinarkeologisk skrivborsstudie har utförts. OX2 planerar att inför byggnation
utföra undersökningar inför detaljplaneringen av vindparken. Havsbottnen inom
området kommer att karteras med bland annat side scan sonar och resultaten kommer
att samrådas med länsstyrelsen enligt en s.k. steg 1-marinarkeologisk utredning,
avseende fortsatt arbete och eventuella behov av anpassning av anläggningen utifrån
påträffade lämningar. OX2 önskar samarbeta kring frågan med länsstyrelsen inom
ramen för kontrollprogram och villkor i tillståndet.
Länsstyrelsen framför att lägespositionerna för fynd har stora osäkerheter i de öppna
data som finns. Länsstyrelsen undrar vidare om arkeologisk expertis kommer att delta
vid vidare utredningar. OX2 framför att bolaget har för avsikt att upphandlingar ska
genomföras i samråd med länsstyrelsen och inom ramen för en steg 1marinarkeologisk utredning. Länsstyrelsen vill också framföra att det är viktigt att den
arkeologiska utredningen inkommer i rätt tid i prövningsprocessen. OX2 ser över
möjligheterna att köpa in djupdata från Sjöfartsverkets bottenkarteringar i området,
detta är dock endast multibeamdata i upplösningen 2x2 m men kan vara fullgott för
att identifiera större vrak i ett första skede. Ytterligare bottenundersökningar kräver
också tillstånd från Regeringen vilket kan dröja upp till två år. Då Auroras
projektområde dessutom är väldigt stort, blir det också en kostnadsfråga att ta hänsyn
till innan tillståndet har säkrats. OX2 önskar fortsätta dialog angående tidpunkt och
genomförande av arkeologisk utredning med länsstyrelsen.
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Länsstyrelsen i Kalmar framför att länsstyrelsen har mycket svårt att se att de
sekundära kabelkorridorer som passerar över Öland kan genomföras. Länsstyrelsen
påpekar också vissa anpassningar av övriga föreslagna korridorer med hänsyn till
marinarkeologiska fynd. Länsstyrelsen ska undersöka exakt position för ett specifikt
vrak som är mycket skyddsvärt och återkoppla till OX2.
Landskapsbild och påverkan på kulturmiljöer
Fotomontage, siktanalyser och animeringar har tagits fram från olika punkter på Öland
och Gotland. Fotomontage från Kapelludden och Hoburgen visas. En påverkansanalys
kommer att tas fram av kulturmiljöspecialist avseende visuell påverkan på
riksintressen för kulturmiljö och för Världsarvet på Öland.
Marinbiologi
Fiske
Dialog och samrådsmöten har hållits med pelagiska producentorganisationen SPF PO
huruvida den planerade vindparken kan påverka deras fiskeriverksamhet. Det
pelagiska fisket varierar över tid och den senaste 10-årsperioden har det inte
förekommit något större fiske i området.
Länsstyrelsen anser det är positivt om man kan använda flytande verk, annars tas ett
stort bottenanspråk i området. Vindparker i havet påverkar negativt yrkesfiske med
bottentrålning – samexistens mellan yrkesfiske och marina vindparker går oftast inte.
Skulle parken uppföras kommer fisket att avhysas från området. Fisket är i förändring
och förhoppningen är att fisket återhämtar sig i framtiden. I och med att vindparker
byggs i Östersjön kan fiskemönstret komma att ändras över tiden. Även om området
inte ligger i område för riksintresse för yrkesfiske, så förekommer det visst fiske i
området idag och har historiskt varit ett viktigt fiskeområde. Länsstyrelsen noterar att
några föreslagna kabelkorridorer passerar genom riksintresse för yrkesfiske.
Kumulativa effekter gällande fiske är viktigt att ta hänsyn till – många vindparker som
planeras i området samt marina skyddade områden där man inte får fiska – vilket
påverkar yrkesfisket på flera sätt. Fisketrycket blir högre på de platser där man
fortfarande kan fiska. Området ligger i ekonomiska zonen vilket innebär att det är flera
nationer som fiskar i området – viktigt att ha med sig det i samrådet. Havsplanen har
pekat ut enstaka områden lämpliga för energiproduktion som sammanfaller med
riksintresse för yrkesfiske. I Auroras fall har havsplanen pekat ut området för generell
användning – trots det bör förutsättningar för fiske behållas då det är ett område
viktigt för yrkesfiskarna. Samråd bör hållas med berörda parter gällande yrkesfisket.
OX2 kommer att samråda med grannländer inom ramen för Esbo-konventionen redan
under hösten och underlaget inkluderar yrkesfisket. En underlagsrapport om
yrkesfisket och verksamhetens påverkan på fisk och fisket kommer utredas utförligt i
MKB.
Länsstyrelsen tipsar om att höra med SLU Aqua om deras provfisken och värdefulla
kunskap om området kring Aurora. De har bäst koll på provfiske och bestånd, både
avseende underlag men även kring påverkan avseende fiskförvaltningen i Östersjön.
Länsstyrelsen undrar vidare om fundament kan gynna fisk, musslor och därmed gynna
biologisk mångfald (så kallad reveffekt) och om det eventuellt ger positiva effekter och
kan spilla över till områden kring parken.
OX2 svarar att reveffekten är väldokumenterad i andra marina vindparker och det är
absolut något man undersöker. I andra liknande områden har det gett positiva
effekter, vilket innebär att fler fisk och marina däggdjur (samt ev. fåglar) lockas till
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området. Detta kommer att tas upp i MKB:erna. Reveffekten beror också på vilken typ
av fundament, vilken typ av botten och om de är grundare områdena, syrefria bottnar
är inte vidare lämplig miljö.
Länsstyrelsen informerar att det utanför Gotland har hittats blåmusslor på 60-70 m
djup.
Marina däggdjur
Resultat presenteras avseende tumlare och säl. Frågan kommer att utredas vidare, det
kan vara fråga om större påverkan i kabelkorridorerna än själva vindparken.
Undervattensljud är den påverkansfaktor som bedöms ha störst påverkan på marina
däggdjur. Tumlare är känsligare än säl. Modelleringar har gjorts och används som
underlag för påverkansbedömning. Skyddsåtgärder kommer att föreslås.
Länsstyrelsen framför att det är viktigt att ha i åtanke att tumlaren är akut hotad, de
är mycket få individer kvar av Östersjöpopulationen. Att det är lite fisk i området kan
bero på att ekosystemet är i dålig balans. Förbättrat ekosystem kan medföra mer fisk i
området, vilket förbättrar förutsättningarna även för marina däggdjur. Det kan vara
bra att inte bara utgå från nuläget när det är så pass dåligt.
Länsstyrelsen anser att det är svårt att bedöma påverkan om det finns en tumlare i
området. Man kommer inte ifrån att om det finns tumlare i området finns en störning,
även om den är mjuk. En liten störning på en akut hotad art räcker för betydande
miljöpåverkan. Det har kommit stängare tolkningar från EU gällande störning av
enstaka individer. En diskussion kommer föras internt och meddelas OX2 om
hanteringen i yttrandet.

Fågel
OX2 har utvärderat olika inventeringsmetoder med de undersökningar som gjorts
hittills. Man har gått vidare med ny typ av inventeringsmetod för att få ett större
spann gällande flyttfågel över så stora ytor som Aurora projektområde innebär och
vilken traditionella inventeringsmetoder inte riktigt kan ge.
Nattmigrerande fåglar har ej inventerats, här finns underlag från befintliga
radarundersökningar.
Resultaten presenteras vid separat möte vid ett senare tillfälle, även
kollisionsriskberäkningarna.
Länsstyrelsens sakkunnig inom fågel är positiv till de nya inventeringsmetoder för
flyttfågel och dess migrationsrutter som OX2 presenterar. Men oroar sig för formen på
parken om den inte byggs ut helt på en gång, och som eventuellt kan stänga in
migrerande fåglar och leda dem in i centrum av parken.
Vidare informerar länsstyrelsen att sillgrissla, silltrut och tordmule simmar söder ut
från norra Karlsö och att det kan vara födosöksområde för dessa arter. Alfågel och
ejder bör inte finnas i området.
Fladdermöss
Genomgång av utförd skrivbordsstudie över befintliga inventeringar och slutsatser
utifrån dessa.
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Länsstyrelsens sakkunnige inom fladdermöss kunde ej vara med på mötet.
Länsstyrelsen kommer att återkomma om ytterligare information behövs.
Övrigt
Kommer OX2 att undersöka påverkan på sjöfarten i området? Kommer samråd
genomförs med berörda myndigheter? Det är väldigt tät fartygstrafik runt hela Aurora
och bör därmed utföras kollisionsriskanalyser för bedömning i MKB:n. OX2 meddelar
att samråd har hållits med Sjöfartsverket och SSPA kommer göra en nautisk riskanalys
och detta kommer att inkluderas i MKB och tillståndsansökan för SEZ.

3

Del 2: undersökningstillstånd
1. Samrådets omfattning och avgränsning

Tillstånd för undersökningar av havsbotten enligt kontinentalsockellagen.
Undersökningstillstånd för borrning förutsätter samråd enligt 3a § 3 st KSL (endast
provborrning är samrådspliktigt). För en samlad prövning omfattar ansökan och
samrådet även övriga planerade undersökningsmetoder. Undersökningssamrådet för
borrning genomförs för att besvara frågan om undersökningarna kan antas medföra
betydande miljöpåverkan (3a § 3 st 4 p KSL). Ansökan lämnas till Regeringen.
Tidigare har OX2 också sökt undersökningstillstånd för geofysiska undersökningar och
miljöundersökningar i parkområdet och delvis i anslutningskorridorer. Beslut inväntas
från regeringen.
Samrådet avser undersökningstillstånd 2. OX2 önskar få besked från länsstyrelsen om
det är BMP, utökad samrådskrets och vem som handlägger ärendet länsstyrelsen i
Kalmar eller på Gotland?
2. Beskrivning av planerad verksamhet
Det krävs många olika undersökningar av havsbotten för att anpassa byggnationen.
Syftet är att ge underlag för planering, val av fundament, teknik, utformning av
vindpark och kabelkorridorer.
Undersökningsområdet är satt till vindparksområdet samt 3-4 kabelkorridorer. Dialog
pågår med Svenska kraftnät angående anslutningspunkter till transmissionsnäten.
Provborrning:
Provborrning sker endast i vindparksområdet. Kustnära borrning endast i de
kabelkorridorer som blir aktuella, nära land. Det kommer genomföras ett flertal andra
undersökningar, som också beskrivs i ansökan.
35 borrpunkter i projektområdet. Totalt 1,7 m² av parkområdets yta kommer tas som
bottenanspråk i samband med provborrningar, dvs mycket små ytor.
Kustnära provborrning – är en förutsättning för metod för anläggning som behövs för
anslutningskabel. Cirka 12 provborrningspunkter.
CPT och Vibrocorer – ca 1-2 punkter per prov i vindparken

Minnesanteckningar avgränsningssamråd lst 210929
Sida 8/8

Geofysiska undersökningar:
Seismiska undersökningar – ger en bild av sedimentlager, lagerföljder och lokalisering
för borrning. Olika metoder beroende på vattendjup och marint liv.
Side scan Sonar och magnetfältsundersökningar är för att identifiera
marinarkeologiska fynd eller oexploderad ammunition.
Miljöundersökningar:
-

Videofilmning: för bottensubstrat, flora, fauna. Filmar i transekter
Bottenhugg; för analys av bottenfauna

3. Påverkansbedömning
Förväntad påverkan sker framförallt från närvaro av fartyg och de geofysiska
undersökningarna. Undervattensljud från de seismiska undervattensmetoderna kan
störa tumlare och sälar men till viss del också fisk.
För att bedöma påverkan har det genomförts modelleringar av undervattensljud för
seismiska undersökningar. I modelleringarna har man räknat med skyddsåtgärder,
t.ex. ”mjukstart”, där man ökar energinivån stegvis under 30 min då däggdjuren ges
möjlighet att lämna området.
Föreslagna skyddsåtgärder för de seismiska undersökningarna är att det under majaugusti inrättas en buffertzon mot N2000-området med avståndet för
undvikandebeteende hos tumlare (7 150 m). Dessutom kommer passiv
akustikövervakning innan uppstart, mjukuppstart och ramp-up, samt att seismiska
instrument inte överstiger 200 Hz att tillämpas. Slutsatsen är att med föreslagna
skyddsåtgärder blir det ytterst begränsad påverkan på tumlare, fisk och marina
däggdjur.
Samlad bedömning: Med vidtagna skyddsåtgärder kan undersökningarna genomföras
utan betydande miljöpåverkan.
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1

Aurora vindpark och fåglar

Länsstyrelsen presenterade frågeställningar om problematiken som kan uppstå när man
bygger parken i etapper vilket medför att parken får en form som ett U, vilket kan
innebära att flyttfåglar som kommer nordöst ifrån flyger in i parken och ”fångas” där.
OX2
har utvärderat
olika
inventeringsmetoder med
de undersökningar som
gjorts hittills. OX2 har gått vidare med ny typ av inventeringsmetod för att få ett större
spann gällande flyttfågel över de stora ytor som Aurora projektområde innebär
vilken traditionella inventeringsmetoder inte riktigt kan ge. Fokus har legat på
inventering av fåglar som förekommer vid djupa vatten. Utöver dessa har även följande
inventeringar gjorts;
•

•
•

Flyginventering har utförts vinter-vår 2021 för parkområdet samt kringliggande
områden, Hoburgs- och Midsjöbankarna, Karlsöarna samt området mellan
Hoburgen och bankarna.
Flyttfågelstudie har utförts med fjärranalys/digital metod under hösten 2021.
Flyttfågelstudie har utförts med observationer och radar under vår och höst
2021.

Metoden med observationer och radar är en ny typ av inventering, är inte en ny metod
men har sammansatt alla metoder för att ge ett bättre underlag. Denna inventering är
pågående där det sker flera flygningar under hösten. Med metoden får man data på var
fåglar flyger i förhållande till Aurora och förhoppningsvis kan man urskilja de olika streck
som sker mellan Öland och Gotland vid projektområdet. Flygningar sker i långa sträckor
och kombineras med radar längs Ölands södra udde samt med observationer vid öarna.
Det går ett viktigt stråk söder om Aurora, ett genom Kalmar sund samt på hösten längs
Ölands ostkust – strecken varierar mellan arter. Strecken är även delvis väderberoende.
Med denna metod kan man inte följa exakt hur fåglarna flugit, men de har vanligen en
riktning som de flyger mot (som justeras av vissa faktorer) som kan identifieras här.
Flygningarna utförs dagtid och fångar därmed endast upp de fåglar som streckar på
dagen. Finns mycket fågel som även streckar på natten, vissa småfåglar till exempel
streckar endast nattetid. Nattetid kan man inventera med radar, men då fås endast data
på förekomst av de som streckar och inga exakta antal eller arter. Det går att uppskatta
grovt hur många miljoner fåglar som passerar området på natten. Detta är populationer
som består av många miljoner individer, om då några 100-tals individer dör så är det
en liten påverkan. Inget som talar för att vindparker i denna storlek har en betydelse på
populationsnivå. Finns inga krav att mäta antalet passerande småfåglar nattetid. Det
finns många bra studier gjorda på nattmigration vilka kan användas för att göra en
rimlig bedömning av påverkan, det finns kunskap om vilka arter, därav har inga
nattstudier utförts inom ramen för detta projekt. Fåglar som streckar på natten flyger
ofta på hög höjd (1/3 över 1000m höjd). Konsekvens för nattflyttande fågel är mindre
än man trott i relation till hur många de är. Det kan uppstå situationer när det är stort
flöde av fåglar under vissa gynnsamma väderförhållande som gör att man får förhöjd
risk vid de tillfällena. Finns forskning på system från Nederländerna som innebär att
man kan reglera driften vid dessa tillfällen för att minimera påverkan
Länsstyrelsen meddelade att bra underlag krävs för att kunna bedöma vindparkens
påverkan på fåglar. Gäller inte endast inom området för Aurora. Nyfikenhet finns för hur
det påverkar fåglar som flyger söder ut om alla parker som planeras blir av. De
kumulativa effekter ska också tas med i åtanke, exempelvis om det blir en park norr om
Aurora samt söder som Midsjöbanken, blockeras hela passagen mellan Öland och
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Gotland – vad får detta för konsekvens för migrerande fågel? En park kanske inte gör
så mkt. Men problemet blir om många havsbaserade vindparker i nära anslutning till
varandra blir av i detta område. Länsstyrelsen menar att kumulativa effekter och antal
fåglar som dör oftast underskattas väldigt mycket. Länsstyrelsen skickar artikel gällande
underskattning av kumulativa effekter. Länsstyrelsen är medveten om att det är svårt
för varje enskilt projekt att bedöma vad de kumulativa effekterna är av alla planerade
parker, det är en större fråga som Länsstyrelserna måste ta tag i. Det är dock även en
havsplaneringsfråga som egentligen inte ligger på länsstyrelse-nivå, är omöjligt för en
enskild länsstyrelse att göra sådana bedömningar. Länsstyrelsen poängterar att de vill
ha mer förnybar energi, men att man måste väga in alla aspekterna så inte alltför stor
skada uppstår på miljön.
OX2 och Ottvall meddelar att det är svårt att bedöma kumulativa effekter då de är svåra
att undersöka och det är svårt att få bra underlag och en fullständig bild. Så långt som
möjligt kommer man ta i beaktande de parker man har kunskap om och beskriva en
samlad bild, om möjligt också göra bedömningar. Ett förslag är att komplettera MKB
med bedömningar av de parker som får tillstånd under tillståndsprövningens gång.
Utifrån prövningsmyndighetens perspektiv, allt eftersom projekt blir tillståndsgivna
måste de läggas med i bedömningskorgen. De tillståndsansökningar som inkommer
efter aktuell ansökan får ta hänsyn till dem som redan lämnats in.
Länsstyrelsen förklarade kort om processen framåt, att det är regeringen som beslutar
i frågan, Länsstyrelsen är endast remissinstans om man bortser från Natura 2000prövningen. Länsstyrelsen poängterar dock att det är viktigt att ha ett bra underlag så
processen blir kortare - behöver kunna bevisa sina slutsatser. OX2 menar att det är det
som är den knäckande frågan, vad som är tillräckligt bra underlag för en god bedömning.
Men att de anser sig utföra inventeringar på en nivå som inte tidigare utförts.
Fråga från Länsstyrelsen gällande kabelkorridorerna och när de prövas/bedöms. OX2
meddelar att det sköts separat i senare skede.
Ottvall är iblandad i flera av OX2 havsbaserade vindkraftsparker och har därför en god
översikt över inventeringar och fåglar i området vilket kommer användas i
bedömningarna.
Länsstyrelsen hoppas att något universitet eller högskola kommer forska på fåglar och
denna problematik med vindkraftverk och kumulativa effekter.

2

Övriga frågor/diskussioner

OX2 meddelar att samråd med allmänheten planeras; Öland Runsvik den 26 okt,
Burgsvik på Gotland den 27 okt. Länsstyrelsen är välkomna att delta, möte önskas också
bokas mellan länsstyrelsen och OX2 i samband med samrådet med allmänheten på
Gotland.
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Minnesanteckningar samråd BirdLife/OX2 om vindpark Aurora
2021-09-15 14.00-15.00 på Teams

Närvarande:
Kristina Nilsson Bromander (OX2)
Elina Cuéllar (OX2)
Richard Ottvall (Ottvall Consulting)
Daniel Bengtsson (BirdLife)

Anteckningar:
OX2 inledde med att presentera samrådets omfattning, bakgrundsinformation kring behovet om
havsbaserad vindkraft samt vindpark Aurora.
OX2 tillsammans med Richard Ottvall presenterade sedan vilka inventeringar som genomförts i
projektet samt preliminära bedömningar av påverkan på fåglar i och kring vindpark Aurora.
BirdLife påpekade att det bör finnas data, där sändare placerats på fåglar på Karlsöarna, med syfte att
kartlägga dess utbredning i Östersjön. Ulrik Lötberg på Stockholms Universitet kan vara behjälplig med
detta, trots att datan veterligen inte publicerats i någon studie eller liknande.
Avseende flyttfågelinventeringen, så BirdLife påpekade att det bör vara många flygningar som krävs för
att kunna få tydliga mönster avseende flyttfåglarnas rörelse kring vindpark Aurora.
BirdLife underströk att miljöpåverkan på flyttfågel är den springande punkten vad gäller vindpark Aurora,
även att vägen fåglar flyttar kan variera avsevärt geografiskt flyttar beroende på vindförhållanden i det
specifika flyttillfället.
BirdLife lyfte även behovet av att utreda tekniska möjligheter för driftsreglering av verken för att
minimera påverkan på flyttande fågel. Det finns en holländsk studie där man presenterat möjligheter att
i vindparken installera utrustning för att kunna förutsäga flyttsträck. Detta är speciellt viktigt i fall av
dimma eller mörker. BirdLife underströk emellertid att det inte är helt möjligt att förutsäga när en specifik
grupp fåglar flyttar, oavsett om förhållandena är tillsynes goda. Alla mekanismer i flytten är inte kända.
Vidare utvecklade BirdLife att man generellt är positiv till vindkraft men att engagemanget naturligt
tvingas riktas mot de projekt där man är mer kritisk.
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Mötesnoteringar

Samrådsmöte inför OX2:s ansökan om Natura 2000-tillstånd för Hoburgs bank och
Midsjöbankarna, samt tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för vindpark
Aurora med Naturvårdsverket 2021-09-16

Närvarande
Naturvårdsverket
OX2

Helen Wester Lindgren
Henri Engström
Kristina Nilsson Bromander, projektledare
Elina Cuellar, tillståndsspecialist
Madeleine Edqvist, juridiskt ombud MSA
Lisa Palm, miljökonsult Afry
Richard Ottvall, PhD zooekologi och fågelexpert Ottvall Consulting

1. Presentation
Samrådet inleddes med att OX2 presenterade vindpark Aurora, om behovet av havsbaserad
vindkraft, övergripande relevanta delar kring prövningen, verksamhetens omfattning samt
preliminär påverkansbedömning på fågel och fladdermus inklusive en beskrivning av utförda
inventeringar.
2. Diskussion och förtydliganden
Prövning
Naturvårdsverket undrade i vilken ordning allt kommer utföras med avseende till de tre olika
ansökningarna. OX2 svarade att vi kommer skicka in Natura 2000 först, och sedan SEZ, men nära
varandra i tid.
Påverkansbedömningar
Naturvårdsverket framförde att resultaten av inventeringarna och påverkansbedömningarna var
rimliga och intressanta, att de redogjorde för de fågelarter viktiga för området.
OX2 ombads redogöra för om resultaten kommer från en säsong av inventeringar, vilket OX2
bekräftade att det gjorde man att man planerar för ytterligare en säsong. Bland annat skulle en
sådan inventering kunna ge ytterligare jämförelse mellan hur mycket alfågel som rör sig i området i
jämförelse med bankarna.

Migrerande fågel
Naturvårdsverket sa att det är svårt att ge kommentar när man inte tagit del av hela materialet kring
migrerande fågel. Naturvårdsverket la till att OX2:s organisation är erfarna och att man tagit kontakt
med de som kan detta bäst. Naturvårdsverket beskrev även att troligen kommer inte en stor mängd
fåglar flyga in i verken, det man kan tänka sig är blockeringar då parken är så stor – främst i extrema
väderförhållanden. Det är framförallt vinden som skulle kunna göra så att sträcket förskjuts.
Naturvårdsverket ombad OX2 att fånga upp hur man kan beskriva de här extrema förhållandena –

hur reagerar fåglarna i de situationerna? OX2 uppmanades att resonera kring det, vilka höjder
fåglarna väljer, kan de då krocka med vindkraftverken m.m. vad de väljer för höjder – kan de då
krocka med vindkraftverken mm.
Generellt brukar Naturvårdsverket säga minst 2 års studier för att man ska kunna göra en
bedömning. Först när Naturvårdsverket får resultaten kan de säga om dessa studier är tillräckliga. Då
kan de ge sin bedömning.

Fladdermus
Utifrån befintlig kunskap bedöms närvaron av födosökande stationära arter av fladdermöss vara låg
inom Auroras projektområde, detta eftersom Aurora ligger så pass långt från land. Detta då
avstånden är så pass stora till land. Naturvårdsverket framför att man håller med OX2 vad gäller
fladdermus att det är bättre att utreda det när vindparken står på plats. I kontrollprogrammets
utformning kommer man samråda med berörda myndigheter för att säkerställa att
fladdermusfaunans skyddsbehov säkerställs och att verken vid behov driftregleras.
Naturvårdsverket undrar vidare om fåglarna vid extremförhållanden får högre kollisionstal. Och om
man kan reglera verken under sådana förhållanden? En annan synpunkt innefattar hindersbelysning,
och om de drar till sig fåglar under extremväder, påverkas då kollsionstalen? Det är i nuläget svårt
att svara på men är en mycket bra synpunkt som OX2 tar med sig i det fortsatta arbetet med
miljökonsekvensbeskrivning.
Kumulativa effekter
Under mötet diskuterades kumulativa effekter. Naturvårdsverket tycker att även planerade parker
behöver beaktas i den kumulativa bedömningen. OX2 lyfte svårigheterna om detta när närmare
information saknas om planerade projekt. OX2 bad Naturvårdsverket att specificera vilka parker
som man bedömer kan ge upphov till kumulativa effekter och Naturvårdsverket bekräftade att de
tar med detta i sitt yttrande. Naturvårdsverket nämnde även om att man kan behöva ta hänsyn till
planerade parker (ligger i linje med Natura 2000-handboken).
Naturvårdsverket påpekade att det finns ett stort intresse för havsbaserad vindkraft. Ett par 100 TW
som projekteras i olika stadier, där det är mycket och stora ytor som tas i anspråk. Det bli avgörande
hur mycket olika havsområden som klarar detta relativt de värden som finns där. Man framhöll att
detta är viktigt att ta med – men det svåra är att de är i så pass olika faser.
Ett exempel på en vindpark som bör tas i beaktning är Kultje – belägen alldeles norr om Aurora.
Naturvårdsverket yttrar sig gällande Kultje på fredag, de delger oss detta yttrande.
Kabelstråk
OX2 uppmanade Naturvårdsverket att gärna komma med tidig input kring de föreslagna
kabelkorridorerna som redogörs för i samrådsunderlagen.
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Samrådsmöte SGU och OX2 vindpark Aurora
Tid och plats:

17 september 2021 09:30-11.00 (digitalt möte)

Medverkande:
SGU

Sara Nordström, jurist
Cecilia Edbom Blomstrand, marinbiolog
Fredrik Gustafsson, jurist
Finn Baumgartner, marinbiolog

OX2

Kristina Nilsson Bromander, projektledare
Elina Cuellar, tillståndsspecialist
Emelie Zakrisson, teknisk projektledare
Tove Hamberg, biträdande projektledare
Madeleine Edqvist, juridiskt ombud MSA
Petter Westergren, juridiskt ombud MSA
Selma Pacariz, miljökonsult Afry
Karin Lundström, miljökonsult Afry

1. Inledning
Samrådet inleddes med att OX2 presenterade vindpark Aurora, om behovet av havsbaserad vindkraft,
omfattningen av de olika prövningarna (samt information kring Auroras undersökningstillstånd),
verksamhetens omfattning, tidplan, områdesbeskrivning, centrala utgångspunkter för miljöbedömningen
samt preliminära resultat från relevanta delar av miljökonsekvensanalyserna bl.a.
sedimentspridningsmodellering.

2. Diskussion och klargöranden
Undersökningstillstånd
Undersökningstillstånd 1 söktes om i mars 2020 – OX2 inväntar på beslut från Regeringen
(näringsdepartementet). SGU har skickat sitt beslut för ca 1 år sedan. OX2 hoppas att beslut ska
komma inom kort.
Undersökningstillstånd 2 – för närmare information om projektering kommer man att utföra seismiska
undersökningar, provborrning, sedimentprover mm. Tillstånd som behövs innan tillstånd för parken för
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att kunna göra utförligare projektering. Samrådsunderlag har skickats till Länsstyrelsen Gotland och
Kalmar.
För undersökningar inför och i samband med anläggningsfas kommer ansökan göras i SEZ/KSL
Vätgas
En diskussion kring vad som är fördelar respektive nackdelar med vätgasproduktion till havs fördes.
OX2 förklarade att en fördel med att producera vätgas till havs är att transportera gas är energieffektivt.
Man har också enkel tillgång till vatten. En produktion på land kräver stor tillgång på färskvatten.

Kabelkorridorer
SGU undrade varför man har ett så stort antal kabelkorridorer jämfört med andra parker som är i
tillståndsfasen. OX2 förklarade att eftersom vindpark Aurora är ett stort projekt kan det bli aktuellt att
ansluta parken i ett flertal punkter i transmissionsnätet.
OX2 ombad SGU att inkomma med tidiga synpunkter avseende kabelkorridorernas sträckning ifall man
har sådana.

Miljögifter
Under presentationen presenterade OX2 att man bl.a. använder miljöövervakningsstation SE-10 som
referenspunkt i arbetet med MKB för vindpark Aurora. Vattendjupet i denna punkt är 111 meter. För
bedömningen av miljögifter för Aurora kan denna källa användas. 2004 togs prover i parkområdet –
ingen TBT uppmättes.
SGU undrade vad projektets långsiktiga tanke är om man kommer att undersöka området närmare
avseende miljögifter, för att få data inom området för att kunna modellera spridning i samband med bl.a.
installation av fundament? OX2 kommer utföra fler undersökningar gällande miljögifter men att man just
nu har tillräckligt med data för den sedimentmodellering som presenteras inför ansökan.

Flytande fundament
SGU undrade ifall tekniken med flytande fundament, om det är rimligt att det finns inom tidsaspekten för
projektet? OX2 förklarade att tekniken finns, haltande är kommersialiseringen av denna – dvs.
tillverkning på ett kostnadseffektivt sätt. Vidare förklarade man att det är samma teknik som för
oljeplattformar – där man använder ett fundament per oljeutvinningspunkt.
Ett antal ytterligare förtydliganden gjordes avseende utformningen av en vindpark med flytande
fundament. OX2 beskrev bl.a. dynamiska kablar samt förankringssystem.
SGU bad OX2 förklara mer kring flytande fundament och kablar, hur detta kan komma att påverka
sedimentet givet att de är rörliga?
OX2 förtydligade att detta kommer att beskrivas ytterligare i MKB, dynamiska kablar kan röra sig men
väldigt lite. Väl på botten så begravs kablarna.
SGU bad även OX2 utveckla kring fördelarna med flytande fundament. Är det i ett visst område av
Aurora man vill tillämpa dessa, och har det att göra med avståndet till berggrunden?
OX2 förklarade att vattendjupet är en drivande faktor till att använda flytande fundament. Teoretiskt är
det möjligt att bygga bottenfasta fundament på djupare vatten, men det blir en ekonomisk fråga. Även
miljöpåverkan blir mindre med flytande fundament.
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Sedimentspridningsmodellering
Efter OX2:s presentations med de preliminära modelleringsresultaten följde en diskussion avseende
modellering av sedimentspridning. SGU framhöll vikten av att sedimentspridningsmodeller bör grundas
på en gedigen datamängd för att inte bli alltför teoretiska eller icke-representiva för området. OX2
beskrev vilken data man har använt som input till modellen (geologisk data, vind och strömdata,
oceanografiska modelleringar, kornstorlek på sediment, maringeologiska studier m.m .) och underströk
att resultaten givet de antaganden man gjort representerar ett worst-case då man gjort mycket
konservativa antaganden.
SGU betonade vikten av att mer omfattande data från området borde ge en mer komplett bild för
miljökonsekvensbedömningarna. Data för miljögifter framhölls som särskilt betydelsefullt.
SGU påpekade att man befarar att befintligt underlag inte är tillräckligt för att myndigheten ska kunna
bedöma miljöpåverkan. OX2 lyfte problematiken med tidsåtgången för att få godkända
undersökningstillstånd, även för mycket enkla undersökningar.
SGU undrade om modelleringen även täcker sedimentspridning från internkabelnätet, vilket OX2
bekräftar att modellen gör. Även kabeldragning in mot land omfattas av modelleringen.
Vidare följde diverse frågor kring modellens antaganden, avstånd mellan verk m.m.

Ytterligare data
OX2 bad SGU informera om man kände till ytterligare tillgänglig data i området/regionen. SGU
hänvisade för detta ändamål OX2 till SGU:s kundtjänst. Det finns även en karttjänst att tillgå på SGU:s
hemsida, med översiktlig information om vilken data som finns.
SGU påpekade dock att ifall man är intresserad av data från innanför territorialvattnet kan det ta 6-12
månader att få ut denna då man måste ansöka om spridningstillstånd.

3. Mötets avslutande
OX2 beskrev vägen fram med arbetet inför tillståndsansökningarna och tackade SGU för mötet.
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Mötesnoteringar
Samråd med Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) inför
OX2:s ansökan om Natura 2000-tillstånd för Hoburgs bank och
Midsjöbankarna, samt tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon
för vindpark Aurora
Plats

Teams

Datum

2021-10-13 09.00-10.00

Närvarande

SFPO

Fredrik Lindberg, ombudsman SFPO
Tore Johnsson, vice ordförande i SFPO

OX2

Kristina Nilsson Bromander, projektledare
Elina Cuéllar, MKB-specialist
Erik Isaksson, fiskefrågor AquaBiota
Göran Loman, rådgivare

Noteringar av
1

Göran Loman

Inledning

De närvarande presenterade sig.
Inledningsvis sammanfattade OX2 de kommentarer som SFPO lämnade i sitt
samrådsyttrande på vindparksprojektet, vilka blir för OX2 mycket värdefulla i det
fortsatta arbetet:
•

Lokalisering är olämplig och SFPO efterlyste en tidig dialog med företrädare
för fiskerinäringen, innan ett område valts ut för fortsatta undersökningar.
o Enligt HaV:s förslag till havsplan är området angivet såsom för generell
användning (G) och energiproduktion är inte särskilt utpekat.
o Kabelkorridorerna berör riksintresse för fisket.
o Fisket som bedrivs i området är viktigt.

•

SFPO är oroliga för den valda tekniken med flytande fundament, som kan
utgöra en säkerhetsrisk; dessa risker bör beskrivas noggrant i MKB:n.

•

Flera frågor kring påverkan på fisk måste besvaras på ett korrekt sätt i MKB:n:
o Hur kommer förekomsten av fisk i området att påverkas av storskalig
vindkraftsproduktion (särskilt skarpsill och torsk)?
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o Hur kommer det marina livet i området att påverkas av de elledningar
som anläggs (detta gäller särskilt ål där forskningen inte förefaller vara
enstämmig i graden av negativ påverkan)?
o Hur kommer det oljud som vindparken skapar att påverka det marina
livet i området över tid?
o Hur påverkar den föreslagna vindparken tumlare?
o Beskrivning av fiskeansträngning i området kan inte baseras på bara
ett års data utan bör innehålla data från två decennier tillbaka i tiden.
o SFPO är skeptisk till reveffekten likaså uttalandet om att det skulle
vara positivt för fisket om fiske i området begränsas.
2

Vindpark Aurora

En presentation om OX2 och projektet vindpark Aurora, projektets utformning och
tidplan gjordes för SFPO. Även planer på vätgasproduktion till havs med kombinerad
syresättning i de syrefria bottnarna inom det planerade vindparksområdet
presenterades översiktligt. Att syresätta bottenvatten i de djupare delar av Aurora
skulle kunna gynna fiskarter såsom torsk.
En genomgång av tillståndsprocess i Sveriges ekonomiska zon och vad det innebär för
projektet. OX2 kommer efter samrådsfasen påbörja miljökonsekvensbeskrivning för
att söka Natura 2000-tillstånd hos Länsstyrelsen i Gotland, samt söka tillstånd för
uppförande av vindpark i Sveriges ekonomiska zon hos regeringen.
3

Fisket i det planerade vindparksområdet Aurora

OX2 presenterade kort vilka inventeringar och provfisken som har gjorts för att få en
samlad bild av fiskförekomst i parkområdet. Detta tillsammans med fiskstatistik från
Hav-och Vattenmyndigheten och ICES och andra vetenskapliga studier och rapporter
från myndigheter, har utgjort materialet som senare ska ligga till grund för att
beskriva vindparkens påverkan på fiskarter och yrkesfisket.
SFPO framförde följande synpunkter;
•

Beskrivningen av fisket bör baseras på data över två decennier. Den nedgång
som ses idag började för två decennier sedan. Nedgången är bland annat
orsakad av sälar, miljögifter och minskat saltvattenintrång.

•

I dagsläget är det största hotet sälpopulationen och skarven samt kemikalieutsläpp från land. SFPO ser på en ljusare framtid och tror på ett ökat fiske.

•

SFPO representerar det demersala fisket. Tidigare skedde ett krokfiske efter
lax, därefter var det under 1980-talet torskboom. Under 1990-talet var
situationen mer normal, sedan dess har fisket gått ner. I området sker idag lite
piggvarfiske eftersom det inte finns någon lönsamhet. Idag finns det inte
mycket demersalt fisket i området.
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•

SFPO ställer sig undrande till hur vattenmiljön och fisk påverkas runt sjökablar
och är oroliga för negativ påverkan för fisk. Forskning visar på problem för just
ålen. OX2 ser över den senaste forskningen kring fisk och elektromagnetiska
fält. Kablar kan tex medföra en liten fördröjning för ål. OX2 nämner att det
sker trålning över befintliga elkablar idag, det löses på så sätt att kablarna
spolas ned till tillräckligt djup, eller övertäckta med sten eller
betongmadrasser för att inte riskera att bli skadade av ankare eller trål.

•

SFPO undrar om OX2 samarbetar med andra vindkraftföretag, vilket inte är
fallet utan de flesta vindkraftprojekterande bolag arbetar självständigt

Frågor till SFPO

OX2 undrar om yrkesfiskare haft problem med UXO i området. SFPO menar att det i
detta område inte finns några UXO, däremot är det ett problem i Bornholmsdjupet.
OX2 lyfte frågan om samexistens och hur SFPO ser på hur en samverkan skulle kunna
se ut? SFPO menar att om tillstånd beviljas för parken är SFPO primärt intresserade
av att skapa förutsättningar för ett lönsamt fiske. Detta har exempelvis att göra med
typ av fundament. Övergripande handlar det om att det fortsatt finns förutsättningar
att bedriva fiske i området. Det pelagiska fisket är mer utrymmeskrävande. OX2 är
tydliga med att de inte kommer förbjuda yrkesfisket, men förstår att yrkesfisket i
parken kommer att försvåras och att säkerhetsaspekterna blir viktiga att ta hänsyn
till. SFPO påpekar att vindparken måste anpassas för att begränsa intrånget på
yrkesfisket. I slutändan måste den som orsakar en skada ersätta de drabbade
yrkesfiskarna.
OX2 lyfte frågan om ekonomisk ersättning till yrkesfiskarna och hur det skulle kunna
se ut. SFPO menar att det i nuläget inte finns någon klar idé om hur det kan beräknas.
OX2 redogjorde för hur ersättning beräknats i andra havsbaserade projekt såsom
Lillgrund och hur yrkesfiskare kompenserats i det projektet.
OX2 lyfte också frågan om man från SFPO ser en möjlighet att medverka i projektet
med exempelvis provfisken och andra marina operationer i samband med
anläggningsfas, vilket SFPO såg positivt på eftersom det finns ett intresse att
samarbeta utifrån de förhållanden som finns i framtiden.
5

Fortsatt arbete

OX2 tackade SFPO för deras medverkan i samrådsmötet och tidigare insänt yttrande.
Synpunkterna är av stor vikt för det fortsatta planerandet av vindpark Aurora och
både SFPO/ OX2 vill fortsätta ha dialog om samexistens och kompensation.
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Synpunkter på ansökan om Natura 2000-tillstånd avseende påverkan från vindkraftpark Aurora på Natura
2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
Birdlife Sverige har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter inom ramen för samråd (enligt 6 kap.
m iLlöbalken, i syfte att säkerställa att Natura 2000-miLlökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och
omfattning som behövs) gällande Natura 2000-prövning enligt 7 kap. 28a § miUöbalken. Då våra
ståndpunkter gällande en eventuell etablering av vindkraftparken Aurora i stor utsträckning rör förhållanden
som inte är inkluderade i Natura 2000-områdets utpekade bevarandevärden väUer vi att klargöra dessa
redan nu.
Många fåglar, i synnerhet dagflyttande rov- och sj öfåglar, flyttar längs tydliga ledlinj er i landskapet. Det får
således anses allmänt känt att många fåglar i princip flyger raka vägen mellan sydspetsarna på Öland och
Gotland. Birdlife Sverige anser därmed att placeringen av vindkraftpark Aurora - mitt i nämnda ledlinje inte uppfyller kravet om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miUöbalken.
Även om studier av flyttande fåglar visat att de i stor utsträckning kan undvika vindkraftverk under sträckflykt,
så är det allmän kunskap att det under vissa väderomständigheter (i synnerhet i dimma/mörker) kan uppstå
"massdöd" genom kollision med stora konstrukt ioner (fyrar, skyskrapor, master, vindkraftverk etc.).
Uppförande av vindkraftparker där m iUontalsfåglar passerar strider uppenbart mot forsikt ighetsprincipen.
Det torde vara oomtvistligt att vindkraftparker inte ska p laceras i det fåtal riktigt stora fågelstråk som är
kända inom svenskt territorium (inklusive ekonomisk zon).

För Birdlife Sverige,

Birdlife Sverige

Tel.
E-post:

Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige
Stenhusa Gård, Ulla Brunneby 106 I 386 62 Mörbylånga
048S - 444 40 I info@birdlife.se I www.birdlife se
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Kristina Nilsson Bromander
aurora@ox2.com

Samrådsyttrande inför sansökan om Natura 2000-tillstånd för byggande av
vindkraftpark Aurora
Borgholms kommun har inget att anföra i samrådet om Natura 2000-Tillstånd för
byggande av vindkraftpark Aurora. Kommunen anser däremot att när det blir
dags att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för själva vindkraftparken bör
påverkan på den del av tumlarnas utbredningsområde som ligger i området för
vindkraftparken miljöbedömas.

Postadress

Box52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax
Box52

e-mail / www
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From:

Sent: den 18 december 2020 08:02
To: Kristina Nilsson Bromander <kristina.nilsson.bromander@ox2.com>
Subject: Sv: Inbjudan till samråd för vindpark Aurora
Hej Kristina
Vi har inga synpunkter att redovisa.
Energimyndigheten deltar inte i samråd eftersom vi inte anser att det är vår roll eller inom vår
kompetens att göra en bedömning av den enskilda verksamhetens el ler åtgärdens lokalisering,
omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig
eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
God jul och gott nytt år!

-

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter

Från: Kristina Nilsson Bromander <kristina.ni1sson.bromander@ox2.com>
Skickat: den 16 december 2020 16:33
Till: em mynd - funk Registrator extern service <registrator@energimyndigheten.se>
Ämne: FW: Inbjudan t ill samråd för vindpark Aurora

Hej,
För en tid sedan bjöds ni in t ill samråd för vindpark Aurora inför ansökan om Natura 2000-tillstånd.
Önskar ni delta i detta samråd?

Mvh,
Kristina
Kristina Nilsson Bromander

Project development
OX2, Lilla Nygatan 1, Stockholm
Postal address: Box 2299, 103 17 Stockholm
E-mail: kristina.nilsson.bromander@ox2.com
Mobile: +46 70 995 50 19
www.ox2.com

2/2

From: Aurora
Sent: den 18 augusti 2020 20:27
Subject: Inbjudan till samråd för vindpark Aurora
Hej,
OX2 AB inbjuder till samråd för vindpark Aurora - vänligen se bifogad inbjudan samt samrådsunderlag.
Svar önskas senast den 25 september.
Mvh,
Kristina
Kristina Nilsson Bromander
Project development
OX2, Lilla Nygatan 1, Stockholm
Postal address: Box 2299, 103 17 Stockholm
E-mail: kristina.nilsson.bromander@ox2.com
Mobile: +46 70 995 50 19
www.ox2.com
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2020-09-21

OX2
Kristina Nilsson Bromander
aurora@ox2.c01n

Yttrande över samrådsunderlag till planer på ansökan om
etablering av vindkraftpark Aurora i Östersjön
Gotlands Omitologiska Förening (GOF) har inbjudits till samråd inför ansökan om tillstånd för
etablering av vindkraftpark "Vindpark Aurora" i havet mellan Gotland och Öland. GOF lälllllar
här mycket kortfattat föreningens inställning till projektet.
Vi noterru· att projektområdet lokaliserats inom svensk ekonomisk zon men utanför svensk
territorialgräns, där den i norra delen följer gränsen. Det framgår inte i samrådstu1derlaget om det
är vindförhållandena som skilj er eller om det är andra skäl bakom valet av gränsdragning.
Vi noterar även att lokaliseringen är mellan två väl trafikerade fartygsm tter men att riskema med
detta inte tagits upp. Olyckor genom exempelvis kollisioner kru1 få stora negativa följ der för
naturvärden och miljön men även innebära stora ekonomiska kostnader med en betalande pa1t.
Projektområdet som är beläget mellan Gotland och Öland är synnerligen olämpligt för
utbyggnad av vindkraft tu· natm-vårdssynptulkt. Genom området passerar åtskilliga miljoner fåglar
årligen och är området särskilt betydelsefullt för många fågelruter och populationer. Vid
utsjöbruikar som Midsjöbruikama och Hoburgsbank rastar och öve1-vintrru· också miljontals
sjöfåglar som utnyttjar dessa för födosök. Karlsöamas alkfågelpopulationer företar också
flygningar genom området, även under häckningstid.
Genomförande av projektet skulle innebära stora risker för betydande skador påfågellivet.

För Gotlands Omitologiska Förening

Gotlands Omitologiska Förening
Organisationsnllllllller: 834001 -4623
Sproge Snoder 806
623 44 Klintehalllll
Telefon:
E-post:

1153-34/2020
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Yttrande
Datum

Mottagare

2020-10-02

Kristina Nilsson
OX2 AB
aurora@ox2.com

Handläggare

Direkt

Samråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd för
vindkraftpark till havs: Aurora
Havs- och vattenmyndigheten har bjudits in till samråd inför framtagandet
av Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning för den planerade
vindkraftparken Aurora i Egentliga Östersjön inom svensk ekonomisk zon.
Havs- och vattenmyndighetens inställning
HaV har tagit del av underlaget för avgränsningssamråd. Underlaget
beskriver projektet på en övergripande nivå och redovisar vad som närmare
kommer beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. HaV ser inte i
nuläget något väsentligt område som saknas i redovisningen, men det är
samtidigt svårt att uttala sig om detta nu eftersom vi inte känner till
innehåll och omfattning i kommande underlag.
HaV anser att utbyggnaden av förnybar energi så som vindkraft är viktig ur
energisynpunkt och generellt bör främjas. Utbyggnaden måste dock ske på
ett sätt som inte riskerar att påverka naturvärden i havsmiljön på ett
betydande sätt. För att undvika en negativ miljöpåverkan är
lokaliseringsfrågan avgörande.
Vindkraftparken angränsar till Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna. Det finns enligt vår bedömning risk för en negativ
påverkan på framförallt utpekade arter inom det angränsande Natura
2000-området. Området utgör som helhet ett kärnområde för den akut
hotade tumlarpopulationen i Östersjön. Tumlare vistas inom hela området
runt bankarna och området även utanför själva Natura 2000-området
mycket viktigt för arten. Det finns också en potentiellt kumulativ
påverkansrisk i och med planer för andra vindkraftsetableringar i området
samt i kombination med andra verksamheter till havs. Omfattningen av
påverkan kan inte bedömas i nuläget.
Kraven för tillåtlighet i den nu aktuella prövningen, återgivna i 7 kap 28 b §
miljöbalken, innebär att (1) skyddade livsmiljöer inte får skadas och att (2)
bevarandet av skyddade arter inte på ett betydande sätt får försvåras.

Havs- och
vattenmyndigheten
Box 119 30
404 39 Göteborg

Besök och leverans
Gullbergs Strandgata 15
411 04 Göteborg

Telefon 010-698 60 00
Fax 010-698 61 11
havochvatten@havochvatten.se
www.havochvatten.se

Plusgiro --Bankgiro 199-6669
Organisationsnummer
202100-6420
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Således är det nödvändigt för bolaget att genom kommande MKB visa att
vindkraftsetableringen, både under anläggandet, under driften och under
avvecklingsfasen inte medför att någon art utsätts för störning eller skada
som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av arten inom och
angränsande till Natura 2000-området.
HaV är införstådda med att detaljprojekteringen i detta läge ännu är oklar.
För att kunna göra mer precis bedömning av miljöpåverkan behövs
ytterligare information om aktuella områden, olika alternativa
lokaliseringar av vindkraftparken och projektets närmare tekniska
utformning. Storleken på parken, val av fundament och
anläggningstekniker kommer påverka projektets effekter på havsmiljön.
Nedan lämnas några generella synpunkter på vad vi anser att den
kommande ansökan och miljökonsekvensbeskrivning bör innehålla.


Alternativredovisning
o

Nollalternativ

o

Alternativ lokalisering

o

Möjligheter till avgränsning av de föreslagna områdena och
alternativa layouter inom respektive område.

o

Alternativa utföranden (utförandena, t.ex. val av fundament
och alternativa kabelkorridorer måste preciseras noggrant
för att kunna möjliggöra en miljöbedömning. Går det att
kombinera olika fundament för att minimera miljöpåverkan?
Kan vissa fundamentstyper uteslutas?)



Val av teknik för anläggningsarbeten inklusive teknik för
förundersökningar på platsen (t.ex. användandet av seismiska
mätmetoder och sonar, eventuellt behov av
undervattenssprängning). Möjligheten att använda olika teknik för
olika delområden bör beskrivas.



Marinbiologi generellt inom den planerade vindkraftparken och
kabelkorridorerna samt inom de angränsande Natura 2000-område
– Nulägesbeskrivning, påverkan, skyddsåtgärder inför och under
anläggning-, drifts- och avvecklingsfaserna
o

Fisk (inklusive eventuell förekomst av lekområden och
lektider för olika arter samt förekomst av fredningsområden)

o

Bottenfauna

o

Bottenflora
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o

Marina däggdjur. Påverkan på tumlare måste bedömas
utifrån det potentiella scenariot att även ytterligare
vindkraftparker i området anläggs.

o

Förekomst och eventuell direkt och indirekt påverkan på
rödlistade arter samt arter listade av Helcom.

o

Påverkan på förekomst och spridning av främmande arter
till följd av projektet.

o

Fåglar – påverkan på sjöfågel

o

Påverkan på en art kan ha konsekvenser för en annan sett i
ett större ekosystemperspektiv, men även på lokal skala.
Effekter på större skala och effekter över tid såsom trofiska
interaktioner är därför också en viktig del att beskriva.

o

Återställning av området efter avveckling samt förslag på
återvinning/återbruk av anläggningskomponenter



Noggrann beskrivning av potentiell påverkan på naturtyper och
arter som är utpekade inom Natura 2000-området. För att kunna
göra en sådan beskrivning måste det finnas tillräcklig och
uppdaterad kännedom om var de utpekade naturtyperna finns samt
hur och när på året utpekade arter (tumlare och fågel) nyttjar
området. Saknas sådan information måste karteringar göras innan
ansökan lämnas in.



Verksamhetens generering av undervattensbuller, vid anläggande,
drift och avveckling, bör utredas av särskilt sakkunniga
bioakustiker. Detsamma bör göras för bullergenererande
undersökningar inför anläggandet (t.ex. bottenundersökningar med
seismisk utrustning). Modelleringar av undervattensbuller bör göras
utifrån bedömningar av påverkan på tumlare alltifrån
beteendepåverkan till direkt fysiologisk skada.
o

Förslag på skyddsåtgärder för att förhindra negativ påverkan
till följd av impulsivt undervattensbuller. Skyddsåtgärderna
och vilken effekt de bedöms ha måste beskrivas detaljerat.

o

Skyddsåtgärder i form av dubbel bubbelgardin enbart anses
inte som tillräckligt för de fall pålning ska ske. Det behövs
sannolikt ytterligare tekniska skyddsåtgärder för att komma
ner till mer acceptabla undervattensbullernivåer. Ofta
behövs en kombination av olika avskärmningsanordningar.

o

Beskrivning av vilken typ av ADD (Acoustic Deterrent
Device) som ska användas.
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o

Förslag på gränsvärde för impulsivt buller vid anläggandet
av vindkraftparken. HaV:s inställning är att
beteendepåverkan på tumlare ska undvikas inom skyddade
områden för arten (140 dB).

o

Hur det ska tillses att detta gränsvärde inte överskrids inom
Natura 2000-områdena ska redovisas.



Sediment (typ, eventuell förekomst av föroreningar samt
spridningsmodelleringar som redovisar hur sedimenten sprids och
var de sedimenterar i samband med anläggningen av
vindkraftparken).



Redovisning av vilka åtgärder som planeras för att undvika att
verksamheten bidrar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
miljöbalken inte följs. Vad god miljöstatus innebär preciseras i
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om
vad som kännetecknar god miljöstatus och miljökvalitetsnormer
med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. Miljöeffekterna av
vindkraftparken behöver relateras till de definitioner för god
miljöstatus som är relevanta för verksamhetens påverkan.



Kumulativ miljöpåverkan av andra verksamheter, exempelvis andra
vindkraftprojekt i området (svenska och internationella), men även
andra verksamheter så som sjöfart och fiske.



Ekologisk kompensation. Frågan om hur man tänker kompensera
för eventuella förlorade miljövärden bör tas upp i ett tidigt skede.



Tidplan för utförande med förslag till tidsrestriktioner under
ekologiskt känsliga perioder för exempelvis tumlare, fågel och fisk.



Eventuell påverkan från elektromagnetiska fält som kan avges från
landanslutningskablar samt skyddsåtgärder för att motverka en
påverkan. Kablarna kan påverka ålvandringen.



Möjligheter att anlägga fundamenten på sätt som kan vara
gynnsamt för flora och fauna.



Förslag på kontrollprogram.

Natura 2000-området och särskilda marina skyddsvärden
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE 0330308),
hyser de utpekade naturtyper rev och sublittorala sandbankar) och typiska
arter för respektive naturtyp samt de utpekade arter alfågel, tobisgrissla,
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ejder och tumlare. Samtliga av dessa arter och habitat kan påverkas av
anläggandet av en vindkraftspark, i olika grad.
Tumlaren är upptagen i EUs art- och habitatdirektiv, bilaga IV, vilket
innebär att arten kräver strikt skydd, i samtliga medlemsstater inklusive
EEZ. Skyddet av tumlaren är även infört i den svenska
artskyddsförordningen (2007:845). 2 kap. miljöbalken, de allmänna
hänsyns och försiktighetsreglerna, ska även tillämpas vid prövning enligt
lagen om Sveriges ekonomiska zon. Arten är fridlyst och det råder förbud
mot att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Vidare uttrycks behovet av skydd för tumlare genom flera internationella
konventioner (HELCOM, ASCOBANS, Bernkonventionen,
Bonnkonventionen) samt Artdatabankens rödlista där den kategoriseras
akut hotad (CR, rödlistan 20201).
Som anledningen till bedömningen för 2020 anger Artdatabanken följande
om Östersjötumlaren särskilt: ”Antalet reproduktiva individer skattas till
98 (15-216). Populationen minskar med mer än 10% inom 21 (= 3
generationer) år. Minskningen avser antalet reproduktiva individer
(populationen lever i ett område med många hot, förutom höga
dioxinhalter, fångas individer fortfarande i fiskeredskap och dylikt, störs
av buller med mera.) Fortgående minskning förekommer i kombination
med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att populationen
hamnar i kategorin Akut hotad (CR)”.
Enligt resultaten från projektet SAMBAH2,3 ansamlas tumlare från
Östersjöpopulationen under sommarhalvåret just i området på och mellan
bankarna i centrala Östersjön (Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och
Södra Midsjöbanken). Sommarhalvåret är den tid då tumlaren är som mest
känslig för störning eftersom den kalvar i juni-juli och parar sig i augusti.
Tumlaren diar sin kalv under upp till tio månader och under åtminstone det
första halvåret från födseln antas kalven vara så beroende av honan att en
eventuell separation, orsakad av undflyende till följd av t.ex.
anläggningsarbete, kan vara kritisk. Av dessa anledningar är området ett
mycket viktigt område för Östersjöns akut hotade tumlarpopulation, i
synnerhet under sommarhalvåret, men området används också i stor
utsträckning under vintern. Enligt SAMBAH rapporten4 bör
vindkraftsparker inte konstrueras inom området eller på så sätt att de kan
ha någon negativ påverkan inom området.
https://artfakta.se/naturvard/taxon/phocoena-phocoena-baltic-population-232475
2 Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise: www.sambah.org
3 Carlen et al. 2018. Basin-scale distribution of harbour porpoises in the Baltic Sea
provides basis for effective conservation actions. Biological Conservation. 226.
4 Carlström, J & Carlén, I. 2016. Skyddsvärda områden för tumlare i svenska
vatten. AquaBiota Report 2016:04. 91 sid.
1
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Andra marina skyddsvärden inom Natura 2000-området utgörs av
musselbankar, vilka är av stor betydelse för sjöfågel, samt områdets
funktion som lekområde för flera kommersiellt viktiga fiskarter såsom
piggvar, sill och skarpsill.
Östersjöpopulationen av tumlare och risk för utrotning
Utifrån Artdatabankens bedömning ovan föreligger en stor risk för att
Östersjöpopulationen av tumlare utrotas. Skattningen av reproduktiva
individer är 98 stycken idag, ett väldigt låg antal. Arten är utsatt för stor
påverkan och för att skydda de få individer som finns kvar från ytterligare
störning måste samtliga påverkansfaktorer tas med i beaktandet, även de
som för en stabil population kan ha mindre betydelse. Vidare ska
miljöbalkens försiktighetsprincip tillämpas. Detta innebär att då det finns
osäkerheter kring störningsgrad, så innebär redan risken för negativ
påverkan på tumlaren att en skyldighet att vidta skydds- och
försiktighetsåtgärder för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten medför skada eller olägenhet för miljön. Det finns inte något
utrymme kvar för risktagande.
Sökanden måste på ett tydligt sätt kunna visa att parken kan anläggas,
drivas och i framtiden avvecklas utan att någon störning på individnivå kan
riskera att uppkomma på östersjötumlare. En direkt förlust eller en
störning som kan leda till förlust av en individ får anses utgöra ett hot mot
överlevnaden av östersjöpopulationen av tumlare.
Förslag till havsplaner för Sveriges hav
Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) tar HaV fram förslag till
havsplaner för Sveriges hav. Förslag till havsplaner5 lämnades till
regeringen i december 2019 för beredning och beslut. Det är regeringen
som beslutar om havsplaner. Enligt EU:s havsplaneringsdirektiv
(2014/89/EU) ska det finnas havsplaner på plats senast den sista mars
2021.
Havsplanerna ska övergripande ge rumsliga förutsättningar för att
tillgodose utvecklingsbehov och mål om hållbar tillväxt, och samtidigt bidra
till att god havsmiljö nås och upprätthålls.

https://www.havochvatten.se/hav/samordning-fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html
5
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Hur aktuellt projekt relaterar till förslaget på havsplaner ska beskrivas i
kommande MKB.

Beskrivning av ärendet
OX2 AB planerar att etablera en vindkraftpark till havs i Egentliga
Östersjön i Sveriges ekonomiska zon. Vindkraftparken består angränsar till
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Med anledning
av att vindkraftparken angränsar till Natura 2000-område ämnar OX2 AB
ansöka om ett Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken.
Det planerade vindparksområdet Aurora ligger ca 34 kilometer öster om
Öland och 24 kilometer söder om Gotlands södra spets. Området är ca 775
km2 och djupet varierar mellan 50 och 76 meter. Enligt exempel på layout i
samrådsunderlaget kommer antalet vindkraftverk vara 220 stycken. Aurora
förväntas kunna generera en årsproduktion om ca 24 TWh (24 000 GWh).
Beslut om detta yttrande har fattats av
efter föredragning av
handläggningen av ärendet har även
och

. I den slutliga

1153-41 /2020

~ KUSTBEVAKNINGEN

Organisatorisk enhet

Avd för strategisk
inriktning och
ledningsstöd
OX2AB

Datum

aurora@ox2.com

2020-09-24

Handläggare

...

lnformationssäkerhetsklassificering

Begränsat skyddsvärde
Ert datum

Er referens

2020-08-18

Kristina Nilsson Bromander

Remissvar - samråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd avseende
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna - Vindpark Aurora
Kustbevakningens uppgifter avseende miljöräddningstjänst till sjöss

En av Kustbevakningens centrala uppgifter är att ansvara för miljöräddningstjänst till sjöss i
syfte att begränsa konsekvenserna av olyckor och utsläpp. Detta följer av 4 § förordningen
(2019:84) med instmktion för Kustbevakningen.
Ansvaret regleras mer specifikt i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, och
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Där anges att Kustbevakningen ansvarar för
miljöräddning när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller det föreligger
en överhängande fara för detta. Ansvaret gäller inom Sveriges sjöten itorium och Sveriges
ekonomiska zon, se 4 kap. 5 § LSO och 4 kap. 12 § förordningen.
Synpunkter på samrådsunderlaget

Ett utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen i eller omkring vindparksområdet kan, beroende
på utsläppets omfattning och karaktär, väderförhållanden mm., påverka naturvärden i det
aktuella Natura 2000-området negativt.
Vid ett utsläpp av olja eller andra farliga ämnen i havet är det avgörande för
miljöräddningsinsatsen att kunna begränsa och bekämpa utsläppet i ett tidigt skede innan det
når känsliga områden eller land. Möj ligheten att ta upp olja från vattnet är också
väderberoende. Det är viktigt att inte förlora tid under insatsen, då ett väderomslag kan
försvåra eller helt förhindra upptagningen.
Problematiken med oljeutsläpp från fa1iyg och vindkraftverk beskrivs i samrådsunderlaget,
avsnitt 6.1.2. Vi ser positivt på de skyddsåtgärder som ni avser vidta för att förhindra och
begränsa oljeläckage från kraftverken. Miljökonsekvensbeskrivningen behöver dock även
belysa hur kraftverkens tänkta placering och konstmktion samt aktiviteter i anläggnings-,
drift- och avvecklingsfasema påverkar möjligheten att utföra miljöräddning i och omkring
vindparkso1mådet.
POSTADRESS

T ELEFON

TELEFAX

E-POST OCH INTERNET

Kustbevakningen
Box 536
371 23 KARLSKRONA

0776-70 70 00 (växel)

0455-105 21

reqistrator@kustbevakningen.se
www.kustbevakningen.se

I milj ökonsekvensbeskrivningen bör framgå om projektet i något skede medför formella eller
praktiska begränsningar beträffande Kustbevakningens förntsättningar att bedriva
milj öräddning i och omkring ormådet. Det kan vara fråga om föreskrivna säkerhetsavstånd,
zoner där det råder tillträdesförbud eller andra faktorer som inskränker manöverntrymmet för
Kustbevakningens miljöräddnings- och kombinationsfartyg. Vidare bör beskrivas om dessa
begränsningar kan åtgärdas exempelvis genom tillståndsvillkor, undantag från förbud,
justering av kraftverkens placering eller av projektplanen.
Kustbevakningen förntsätter att vi i kommande skede av tillståndsprocessen för vindparken
ges tillfälle att lämna synpunkter i sak på tillståndsvillkor mm.
Om ni behöver ytterligare underlag från oss för att kunna besvara frågan om
Kustbevakningens förntsättningar att genomföra miljöräddnin sinsatser i och
eller
omkrin vind arken kontakta unde1tecknad telefon
Vi
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Hej Kristina,
Tack själv för ett bra möte!
Vi vill gärna förtydliga att Länsstyrelsen i Kalmar län kommer ta hand om Natura 2000 prövningen
gällande Njord, medan Länsstyrelsen i Gotland län kommer ta hand om prövningen gällande Aurora.
Gällande Aurora ser vi gärna en Natura 2000-prövning gentemot SPA-områdena på Gotland och de
arter som ska skyddas av dessa . Länsstyrelsen förmodar att stora delar av fågelpopu lationerna på
Gotland har sitt flyttstråk genom den planerade Aurora-parken och att det därmed finns risk för
betydande skada på de värden som SPA-områdena är avsedda att skydda genom att många fåglar
riskerar att förolyckas när de sträcker genom parken. Detta gäller särskilt för fågelarter som är kända
för att inte undvika vindkraftverk, t.ex. måsfåglar, men frågeställningen bör belysa samtliga arter som
avses skyddas av SPA-områdena . Länsstyrelsen har inget att erinra om en sådan prövning görs separat
eller om den görs samtidigt som prövningen gentemot Natura 2000-området Hoburgs bank och
M idsjöbankarna.

Med vänlig hälsning,

Länsstyrelsen i Gotlands län
62185 Visby
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Besöksadress: Visborsgallen 4
www.lansstyrelsen.se/gotland
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

OX2
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From:

Sent: den 17 december 2020 12:03
To: Kristina Nilsson Bromander <krist ina.nilsson.bromander@ox2.com>
Cc:
Subject: SV: Inbjudan t ill samråd för vindpark Aurora
Hej! Ursäkta sen återkoppling.
Mörbylånga kommun avstår från att lämna synpunkter i det här skedet. Vi vil l gärna ha information om
det fortsatta arbetet.
Hälsningar

Tfn direkt:. . . .
E-post:
Mörbylånga kommun

386 80 Mörbylånga
Tfn växel: 0485-470 00
www.morbylanga.se
Från: Kristina Nilsson Bromander <kristina.ni1sson.bromander@ox2.com>
Skickat: den 16 december 2020 15:54

Till: Mörbylånga kommun <kommun@morbylanga.se>
Ämne: FW: Inbjudan till samråd för vindpark Aurora
Hej
För en tid sedan bjöds ni in t ill samråd för vindpark Aurora inför Natura 2000-ansökan. Vill med detta
mail återkoppla huruvida ni önskar delta i samrådet?

Mvh,
Kristina
Kristina Nilsson Bromander
Project development
OX2, Lilla Nygatan 1, Stockholm
Posta! address: Box 2299, 103 17 Stockholm
E-mail: kristina.nilsson.bromander@ox2.com
Mobile: +46 70 995 50 19
www.ox2.com

From: Aurora
Sent: den 18 augusti 2020 20:27
Subject: Inbjudan t ill samråd för vindpark Aurora
Hej, OX2 AB inbjuder t ill samråd för vindpark Aurora - vänligen se bifogad inbjudan samt
samrådsunderlag. Svar önskas senast den 25 september.
Mvh, Kristina
Kristina Nilsson Bromander
Project development
OX2, Lilla Nygatan 1, Stockholm
Posta! address: Box 2299, 103 17 Stockholm
E-mail: kristina.nilsson.bromander@ox2.com
Mobile: +46 70 995 50 19
www.ox2.com
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From:
Sent: den 25 september 2020 17:31
To: Aurora <aurora@ox2.com>
Cc:
Subject: Aurora Natura 2000 samråd

Angående inbjudan till samråd Aurora Natura 2000.
Naturhistoriska riksmuseet har inte resurser för närvarande att besvara samrådsremisser från
näringslivet, men avser yttra sig i senare skeden på remisser från berörda myndigheter i de aktuella
ärenden.
Vänliga hälsningar
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Tel.
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From:
Sent: den 18 december 2020 16:09
To: Kristina Nilsson Bromander <kristina.nilsson.bromander@ox2.com>
Cc:
Subject: Sv: Inbjudan till samråd för vindpark Aurora
Hej Kristina,
Tack för inbjudan att svara på det här samrådet. Vi har tyvärr inte möjlighet den här gången.
Vänligen,
Kristina.

Naturskyddsföreningen – Swedish Society for Nature Conservation
Åsögatan 115
Box 4625
116 91 Stockholm
naturskyddsforeningen.se
Bli medlem | Bli stödföretag |
Facebook | Twitter |

Från: Kristina Nilsson Bromander <kristina.nilsson.bromander@ox2.com>
Skickat: den 16 december 2020 16:34
Till: Remisser <remisser@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: FW: Inbjudan till samråd för vindpark Aurora
Hej,
För en tid sedan bjöds ni in till samråd för vindpark Aurora inför ansökan om Natura 2000-tillstånd.
Önskar ni delta i detta samråd?
Mvh, Kristina
Kristina Nilsson Bromander
Project development
OX2, Lilla Nygatan 1, Stockholm
Postal address: Box 2299, 103 17 Stockholm
E-mail: kristina.nilsson.bromander@ox2.com
Mobile: +46 70 995 50 19
www.ox2.com

OX2
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From: Aurora
Sent: den 18 augusti 2020 20:27
Subject: Inbjudan till samråd för vindpark Aurora
Hej,
OX2 AB inbjuder till samråd för vindpark Aurora - vänligen se bifogad inbjudan samt samrådsunderlag.
Svar önskas senast den 25 september.
Mvh,
Kristina
Kristina Nilsson Bromander
Project development
OX2, Lilla Nygatan 1, Stockholm
Postal address: Box 2299, 103 17 Stockholm
E-mail: kristina.nilsson.bromander@ox2.com
Mobile: +46 70 995 50 19
www.ox2.com
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Samrådsyttrande om Natura 2000-prövning av vindkraftsanläggningen
Aurora
Naturvårdsverket har fått tillfälle att lämna synpunkter om OX2 AB:s (bolaget)
planerade ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindkraftspark m.m. inom
Sveriges ekonomiska zon utanför Kalmars och Gotlands kuster och angränsande
till Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankama. Våti yttrande
avgränsas till den planerade verksamhetens påverkan på fåglar och fladdermöss.
Naturvårdsverkets bedömning
Naturvårdsverket anser att utbyggnaden av vindkraft är en viktig del i
omställningen till förnyelsebar energiproduktion, men att lokaliseringen i va1je
enskilt fall är avgörande för att andra miljömål inte ska motverkas.
Utifrån den aktuella vindkraftsparkens lokalisering angränsande till Natura
2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankam a bedömer Naturvåt·dsverket att
en nätm are utredning ät· nödvändig av eventuella förekomster av de utpekade
fagelaitema alfågel, ej der och tobisgrissla inom projekto1mådet och i vilken grad
stömingseffekter som sträcker sig in över det skyddade området kan uppkomma.
Naturvåt·dsverket anser även att det ät· mycket viktigt att den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen omfattai· den kumulativa påverkan på Natura
2000-ormådet, från den aktuella verksamheten tillsammans med såväl övriga
tillståndsgivna eller planerade vindkraftspai·ker som andra verksamheter och
åtgät·der.
Naturvåt·dsverket bedömer även att en kommande milj ökonsekvensbeskrivning
om den planerade verksamhetens totala påverkan behöver omfatta
undersökningar av sträckande fåglars rörelser i området och vilka effekter en

BESÖK : STOCKHOLM - VIRKESVÄGEN 2
ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5 , HUS UB
POST: 10648STOCKHOLM
TEL : 010-698 10 00
E-POST : R E GISTRATOR@NATURVARDSVERKET . SE
INTERNET : \V\V\V.NATURVARDSVERKET . S E
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anläggning kan innebära för dessa. Vi anser även att migrerande fladdermöss
motiverar adekvata studier.
Utveckling av Naturvårdsverkets bedömning
Naturvårdsverket välkomnar en omställning till förnyelsebar energiproduktion
där vindkraft bedöms utgöra en väsentlig del. Samtidigt är det nödvändigt att
omställningen görs på ett hållbart sätt så att andra miljömål inte motverkas.
I fråga om miljöprövningar som avser verksamheter till havs har
Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten sett ett behov
av en tydligare uppdelning mellan de båda myndigheterna när det gäller vilka
frågor respektive myndighet bevakar. Mot denna bakgrund avgränsar
vi våra bedömningar i detta yttrande till att avse fåglar. Vad gäller
övriga utpekade arter och naturtyper i Natura 2000-området hänvisar vi till
Havs- och vattenmyndigheten.
Påverkan på utpekade fågelarter inom Natura 2000-området
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) är
beläget söder om och gränsar till den planerade vindkraftsparken. Området har
pekats ut för bl.a. bevarande av fågelarterna alfågel, ejder och tobisgrissla
(rådets direktiv 2009/147/EC om bevarande av vilda fåglar, fågeldirektivet).
Alfågel och ejder listas som Starkt hotade enligt den svenska rödlistan. Den
förstnämnda betraktas även som Sårbar globalt enligt IUCN. Tobisgrissla listas
som Nära hotad enligt den svenska rödlistan.
Enligt uppgifterna i samrådsunderlaget ligger den planerade anläggningen på ett
vattendjup större än 30 m (djupet varierar mellan 50 och 76 m). Detta innebär
sannolikt att de tre utpekade fågelarterna alfågel, tobisgrissla och ejder inte har
betydelsefulla livsmiljöer inom projekteringsområdet då födan i huvudsak söks
på grundare vatten. Vid prövningar enligt Natura 2000-bestämmelserna är det
avgörande dock inte var en verksamhet bedrivs utan vilken effekt den kan få på
Natura 2000-områdets värden. Utifrån vindkraftsparkens lokalisering
angränsande till Natura 2000-området anser vi därmed att en närmare utredning
är nödvändig av vilka förekomster som eventuellt kan finnas inom
projektområdet och i vilken grad störningseffekter som sträcker sig in över det
skyddade området kan uppkomma.
Särskilt alfågeln har i studier uppvisat hög störningskänslighet i relation till
vindkraft. För alfågeln är det aktuella Natura 2000-området av nationell och
även global betydelse som övervintringsområde, och en betydande del av det
Euroasiatiska beståndet övervintrar på de olika grundbankarna i området. Arten
har uppvisat en kraftig populationsnedgång under senare decennier av delvis
okänd anledning. Skydd och hänsyn i områden där arten riskerar att påverkas
negativt är en högt prioriterad åtgärd för att motverka ytterligare försämring av
alfågelns bevarandestatus. Risk för negativ påverkan av vindkraft i känsliga
övervintringsområden har lyfts fram som en faktor av särskild betydelse.1
1

International Single Species Action Plan for the Conservation of the Long-tailed Duck
Clangula hyemalis, AEWA Technical Series No. 57, November 2015 (https://www.unepaewa.org/sites/default/files/publication/aewa_ts57_issap_ltd.pdf).
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Även tobisgrisslan är sannolikt känslig för störning, i likhet med vad som har
konstaterats för andra arter grisslor. Tobisgrisslan har också betydelsefulla
övervintringsområden på grundbankarna i centrala Östersjön. Den underart som
häckar i Östersjön är endemisk för området och arten har en minskande trend i
Östersjön. Kunskap om tobisgrisslans habitatpreferenser och inventeringsdata
antyder att de grunda områdena (< 30 m djup) är av störst betydelse, men en
kommande utredning bör även innehålla en analys av eventuell förekomst på
djupare vatten inom den planerade vindkraftspark.
Ejdern är utpekad som rastande inom området. Enligt tillgängliga kunskaper och
såvitt vi känner till har dock Natura 2000-området inte identifierats som av
särskild betydelse i detta sammanhang. Denna fråga bör dock ändå utredas
närmare och bekräftas i relation till vindkraftsanläggningen. Utredningen bör
även innefatta eventuella förekomster sommartid av till exempel ruggande fåglar
och på vilket sätt den planerade vindkraftsparken kan inverka på en sådan
förekomst. Vad gäller uppgifter om förekomst under flyttningsperioderna
förefaller kunskapen vara delvis begränsad. En kommande ansökan behöver
därför belysa förekomster av ejder och vilka konsekvenser en anläggning kan
orsaka, avseende störning och habitatförlust.
Kumulativ påverkan
Vid prövningar enligt Natura 2000-bestämmelserna är det avgörande inte var en
verksamhet bedrivs utan vilken effekt den kan få på Natura 2000-områdets
värden. En förutsättning för att ett Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 b §
miljöbalken ska kunna lämnas är att verksamheten ensam eller tillsammans med
andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada de
livsmiljöer i området som avses skyddas eller att den medför att de arter som
avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra
bevarandet i området av arterna. Vi konstaterar att flera andra vindkraftsparker
planeras kring Natura 2000-området. Det är därför av stor vikt att den
kommande miljökonsekvensbeskrivningen omfattar den totala påverkan på
Natura 2000-området, från den aktuella verksamheten tillsammans med såväl
tillståndsgivna eller planerade parker som andra verksamheter och åtgärder.
Påverkan på flyttande fåglar m.m.
Vi vill redan i detta skede peka på att den planerade anläggningen ligger inom
ett mycket viktigt flyttningsstråk för fåglar mellan Gotlands sydspets till östra
kusten på södra Öland. Kännedomen om detaljerna om detta sträck som omfattar
både dag- och nattsträckande arter är ofullständig. En kommande
miljökonsekvensbeskrivning avseende den planerade verksamhetens totala
påverkan behöver undersöka fåglarnas rörelser i området och vilka effekter en
anläggning kan innebära. Även migrerande fladdermöss kan antas flytta utmed
ett stråk som kan överlappa med den planerade anläggningen, vilket också
motiverar adekvata studier.
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Beslut om detta yttrande har fattats av

.

Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit och
och
, den sistnämnda föredragande.
För Naturvårdsverket

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

1153-40/2020
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Vå rt dat um: 2020-09-25

Ert d atum: 2020-08-18

Er beteckning: Aurora Natura 2000

sam råd

Handläggare

OX2AB
Lilla Nygatan 1
Box 2299, 103 17 Stockholm
Sverige

Samråd Etablering av vindpark Aurora i Egentliga Östersjön i
Sveriges ekonomiska zon utanför Kalmar och Gotlands läns
kuster med angränsning till Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna
Svetiges geologiska undersökning (SGU) har den ·18 a~austi 2020 tagit emot ovanstående ärende för
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande.

Bakgrund
OX2 AB planerar att et'lblera en större vindpark till havs i Egentliga Östersjön i Sveriges ekonomiska
zon u tanför Kalmar och Gotlands läns kuster . Vindparken b enämns Aurora och angränsar cill Natura
2000-om.rådet Hoburgs bank och J\,lidsjöbankarna.

Med anledning av att vindparken angränsar till Natura 2000-omddet ämnar OX2 ansöka om ett Narura
2000-tillsdnd enligt 7 kap. 28a §miljöbalken.In fö r framtagande av Narura 2000miljökonsekvensbeskrivningen genornförs ett samrådsförfarande enligt 6 kap, miljöbalken, i syfte att
säkerställa att Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen får den indktning och omfattning som
behövs för genomförande av en Natura 2000-prövning.

Yttrande
SGU konstaterar att bolaget, enligt samråd sunderla.g, avser undersöka miljögifte.r i bottensediment i
områden där vindkraftpa.rken och anslucningskabeln planera anläggas. SGU anser att eventuella
miljögifter i sedimenten längs planer.ade kabelsträck.ningarna och vindkraftparksområden bör utredas till
berört djup. SGU anser att bolaget bör detektera eventuella ackumulationsbo rtnar samt provta och
analysera sediment från dessa med avseende på innehåll av miljögifter. Skulle miljögifter finnas i
sedimenten inom det berörda området bör eventuella konsekvenser av verksamheten utredas närmare.
Metoder och åtgärder bör i sådant fall anpassas för att minimera eventuella konsekvenser, i form av
spridning, v id exempelvis muddring, borrning, installation av fundament eller nedläggning av kabel
genom p logning eller spolning.

Sveriges geologiska undersökning
Box670
751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18

Tel: 018-17 90 00
Webb: 5€11.se
E-post: sgu@sgu.se

Organisations nr 202100-2528

SGU

Sveriges
geologiska

undersökning

Beslut i detta ärende har fattats av
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Datum

2020-09-25
Infrastrukturavdelningen
Handläggare, direkttelefon

Ert datum

Er beteckning

2020-08-18

Njord och Aurora Natura
2000 samråd

OX2
aurora@ox2.com
njord@ox2.com

Sjöfartsverkets samrådsyttrande angående vindparkerna Njord
och Aurora inför OX2 ansökan om Natura 2000-tillstånd
Bakgrund
OX2 har bjudit in till samråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd för
vindkraftparkerna benämnda Njord och Aurora, vilka är planerade att uppföras i
Egentliga Östersjön. Sjöfartsverket avger ett gemensamt yttrande för de båda
parkerna i detta skede.
Yttrande
Inledningsvis vill Sjöfartsverket nämna att verket yttrar sig i ärenden som dessa
med utgångspunkt i tillgänglighet och säkerhet för sjöfarten. Bedömning av
påverkan på Natura 2000-områden får i viss mening ses falla utanför
Sjöfartsverkets uppdrag och kompetensområde.
I underlagen för de båda parkerna beskrivs sjötrafiken i området som intensiv och
närheten till utpekade riksintresseområden nämns. Utöver detta finns inte någon
bedömning av parkernas påverkan på tillgänglighet och säkerhet för sjötrafiken.
Det berörda området är att de mest sjötrafiktäta i Östersjön, med flera stråk som
delar sig, går ihop eller korsar varandra. På grund av trafiksituationen har det
införts flera trafikreglerande åtgärder, så som trafiksepareringssystem och
förbudsområden. Dessa åtgärder har beslutats inom FN:s internationella
sjöfartsorgan IMO och har lett till en säker och strukturerad trafikbild,
I underlaget ser parkerna ut att ligga precis i anslutning till flera trafikstråk, men
det har inte gjorts någon riskanalys ur ett sjöfartsperspektiv.Den omedelbara
närheten till dessa stråk gör att Sjöfartsverket ser det som tveksamt att parkerna
kan byggas på de platser och i den omfattning som kartunderlaget antyder. I en
fortsatt process ser Sjöfartsverket att en sådan analys bör göras och åtföljas av
förslag på riskreducerande åtgärder. Dessa åtgärder bör inrymmas i det område
som vindkraftsparkerna tar i anspråk.
Leveransadress

Telefon

Organisationsnummer

Östra Promenaden 7

202100-065401

Postadress

E-post

601 78 Norrköping

sjofartsverket@sjofartsverket.se
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SJÖFARTSVERKET
Datum

2020-09-25

I den fortsatta processen bör även Trafikverket (som ansvarig
riksintressemyndighet) och Transportstyrelsen (som ansvarig myndighet för de
trafikre glerande åtgärderna) höras.

Ärendet har i samråd handlagts av
den förstnämnde föredragande.
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OX2
aurora@ox2.com
kristina.nilsson.bromander@ox2.com

Datum
2021-09-15

Synpunkter på ansökan om tillstånd för vindkraftpark Aurora, inklusive påverkan på Natura 2000-området
Hoburgs bank och Midsjöbankarna
BirdLife Sverige har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på vilka konsekvenser den planerade
vindkraftparken Aurora bedöms orsaka. Föreningen redogör här nedan för dessa. Sammanfattningsvis
konstateras att många fåglar flyger i princip raka vägen mellan sydspetsarna på Öland och Gotland. BirdLife
Sverige anser därmed att placeringen av vindkraftpark Aurora – mitt i nämnda ledlinje – inte uppfyller kravet
om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.
Potentiella miljöeffekter på fåglar
När det gäller havsbaserad vindkraft är vi främst bekymrade för en (tidigare) mycket tydlig lokalisering till de
grunda utsjöbankar som är livsnödvändiga för framför allt övervintrande och rastande sjöfåglar. Med
utveckling av teknik som möjliggör vindkraftsutbyggnad på djupare vatten har fokuseringen på vattendjup
minskat. Vi ser alltså positivt på att OX2 nu planerar vindkraftsetablering utanför de viktigaste
födosöksområdena för fåglar. Koncentrationer av exempelvis fiskätande sjöfåglar kan emellertid även finnas
på djupare vatten, varför specifik förekomst alltid måste undersökas inför en vindkraftsetablering.
Det finns numera ganska robusta resultat som påvisar att bl.a. smålom, alfågel och sjöorre undviker
närområdet kring havsbaserade vindkraftverk1. Smålommen bedöms vara särskilt sårbar, vilket bl.a. har visats
i en sammanvägd bedömning av olika studier och på basis av olika analysmetoder som nyligen har
publicerats2. Undvikandet är tydligast upp till ett avstånd på ca 5 km från havsbaserade vindkraftverk, men
en signifikant påverkan kan förekomma på avstånd upp till 10–15 km.
Undanträngningen resulterar i en s.k. funktionell habitatförlust genom att fåglarna undviker viktiga
födosöksområden i närområdet kring vindkraftverk. Vid en omfattande utbyggnad kan denna påverkan bli
högst betydande. För arter med ett ”långsamt” reproduktionsmönster gäller generellt att även en obetydligt
ökad mortalitet bland adulta fåglar – t.ex. till följd av undanträngning från gynnsamma födosöksområden –
kan leda till en påtaglig effekt på populationsnivå. Nyligen genomförda telemetristudier av smålommar visar
att arten under vinterhalvåret rör sig över ganska stora avstånd 3. I det perspektivet måste även
problematiken med barriäreffekter vägas in.
Den potentiellt största risken med en vindkraftpark som placeras i den mycket omfattande flyttfågelled som
södra Östersjön utgör, bedömer vi (i nuläget) emellertid vara den s.k. ”fyrproblematiken”, d.v.s. att stora
mängder nattflyttande fåglar under vissa väderomständigheter (i synnerhet i dimma/mörker) attraheras till
Fox A & Petersen IK. 2019. Offshore wind farms and their effects on birds. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 113:
86–101; https://pub.dof.dk/artikler/454/download/doft-113-2019-86-101-havvindmoeller-og-deres-paavirkning-af-fugle.
2 Heinänen S et al. 2020. Satellite telemetry and digital aerial surveys show strong displacement of red-throated divers
(Gavia stellata) from offshore windfarms. Marine Environmental Research 160: 104989;
https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.104989.
3 Dorsch M et al. 2019. DIVER – German tracking study of seabirds in areas of planned Offshore Wind Farms at the
example of divers. Final report on the joint project DIVER, FKZ 0325747A/B, funded by the Federal Ministry of Economics
and Energy (BMWi) on the basis of a decision by the German Bundestag; https://www.bioconsultsh.de/site/assets/files/1820/bmwi-fkz0325747a b final 150dpi.pdf.
1
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och kolliderar med upplysta konstruktioner4 såsom fyrar, skyskrapor, master, vindkraftverk, oljeplattformar
etc. [I extrema fall kan enorma mängder fåglar dödas under en natt, t.ex. finns rapporter om upp till 10 000
lappsparvar (Calcarius lapponicus) i Kansas 19985 samt >12 000 fåglar i Wisconsin 19636.] Även om studier av
flyttande fåglar visat att de i stor utsträckning kan undvika vindkraftverk under sträckflykt, så uppstår
”massdöd” sannolikt regelbundet. Vindkraftverkens höjd samt rotorbladens längd och direkt dödande
rotationshastighet gör faran för fåglar avsevärt större än när det gäller andra konstruktioner. Överhängande
mortalitetsrisk lär föreligga även utan upplysningseffekt.
Uppförande av vindkraftparker där miljontalsfåglar passerar strider uppenbart mot försiktighetsprincipen.
Det torde vara oomtvistligt att vindkraftparker inte ska placeras i det fåtal riktigt stora fågelstråk som är
kända inom svenskt territorium (inklusive ekonomisk zon).
Miljökonsekvensbeskrivning
I en kommande miljökonsekvensbeskrivning måste bl.a. följande beaktas:
•

•

•

Beskrivningen måste grundas på vilka fåglar som finns (samt vilka som kan förväntas uppträda) i
området och bedöma förekomsterna i ljuset av ett uppdaterat kunskapsläge vad gäller risker för fåglar i
relation till havsbaserade vindkraftverk. Områdets specifika betydelse för fågelkolonierna på Karlsöarna
måste utredas.
Beskrivningen ska utvärdera en sammantagen undanträngningseffekt, med åtföljande funktionell
habitatförlust, av den aktuella vindkraftparken tillsammans med andra vindkraftparker i den här delen
av Östersjön. Fokus bör också riktas mot barriäreffekter (särskilt kopplat till lokala och regionala
förflyttningar under vinterhalvåret).
Det är viktigt att även utvärdera kumulativ påverkan av vindkraftparken tillsammans med annan
påverkan från bl.a. sjöfart och fiske.

Natura 2000-prövning
Planeringsområdet ligger i anslutning till ett Natura 2000-område. BirdLife Sveriges grundinställning är att
sådana naturskyddsområden inte ska vara aktuella för vindkraftsutbyggnad, men vi avvaktar planerade
studier och miljökonsekvensbeskrivning innan vi tar slutlig ställning till huruvida vindkraftpark Aurora utgör
en påtagligt negativ påverkan på fåglar inom Natura 2000-området. Vi utgår ifrån att kommande Natura
2000-prövning även avser att klargöra vilka effekter som kan uppstå för andra utpekade värden inom Natura
2000-området, däribland livsviktiga habitat och tumlare.
Skyddsåtgärder
•

I enlighet med vad som framförts ovan ser vi risker för att det under speciella omständigheter uppstår
förhållanden som medför stor mortalitet för fåglar. För att begränsa sådana masskollisioner måste
exempelvis hinderbelysningen anpassas på bästa möjliga sätt för att undvika att fåglar attraheras till
vindkraftverken.

Longcore T et al. 2012. An Estimate of Avian Mortality at Communication Towers in the United States and Canada. PLoS
One 7(4): e34025.
5 Manville AM. 2000. Avian mortality at communication towers: background and overview. I Evans & Manville, editors.
Proceedings of the workshop on avian mortality at communication towers; 1–5.
6 Kemper C. 1996. A study of bird mortality at a west central Wisconsin TV tower from 1957-1995. The Passenger Pigeon
58(3): 219–235.
4
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•

För fåglar som passerar vindkraftverken i dagsUus bör möjligheterna att framkalla ett starkare
undvikandebeteende (t.ex. genom att måla ett eller flera av turb inbladen 7•8) undersökas och tillämpas
så långt det är möjligt.

•

Tillämpning av momentan nedstängning av vindkraftverk har visat dig vara en effekt iv metod för att
undvika kollisioner9 • Genom att analysera väderdata och flyttfågelrörelser bör det gå att identifiera
högrisklägen för när stora koncentrationer av flyttfåglar uppstår vid Aurora, varvid motsvarande
nedstängningar av verken kan genomföras. Teknik för detta finns redan och har b l.a. testats i
Nederländerna10•

För Birdlife Sverige,

Birdlife Sverige

7

Stokke BG et al. 2020. Effect of tower base painting on willow ptarmigan collision rotes with wind turbines. Ecology and
Evolution 10(12): 5670-5679; https://doi org/10.1002/ece3.6307
8 May R et al. 2020. Paint it black.- Efficacy of increased wind turbine rotor blade visibility to reduce avian fatalities. Ecology
and Evolution 10(16): 8927- 8935; https//doi org/101002/ece3.6592
9 de Lucas M et al. 2012. Griffon vulture mortality at wind farms in southern Spain. distribution of fatalities and active
mitigation measures. Biological Conservation 147 184- 189.
10 https//www.youtube.com/watch7v= mkScszf8NC4
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From: energimyndigheten@energimyndigheten.se <energimyndigheten@energimyndigheten.se>
Sent: den 10 september 2021 08:19
To: Aurora <aurora@ox2.com>
Subject: 2021-200412
Attachments: 0001 Inbjudan till kompletterande Natura 2000-samråd Vindpark Aurora 210827.pdf
Hej,
Energimyndigheten deltar inte i samråd inför ansökan om miljötillstånd eftersom det inte är vår roll
eller inom vår kompetens att göra en bedömning av:
• den enskilda verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning
• de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre
händelser
• miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Med vänlig hälsning
Energimyndigheten
Postadress Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000
PS! Vänligen behåll ärendemeningen som rubrik i e-postkonversation med myndigheten för snabb
hantering av er kommunikation
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Yttrande
Datum 2021-10-08

Dnr 2589-21

Handläggare
Miljöprövningsenheten

aurora@ox2.com

Samrådsyttrande gällande kommande ansökan om tillstånd för vindpark
och tillhörande internkabelnät enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon
(SEZ) och lagen om kontinentalsockeln (KSL)
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över samrådsunderlaget för den
planerade vindkraftparken Aurora. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

Havs- och vattenmyndighetens inställning
Bolaget har övergripande redovisat vad den kommande miljökonsekvensbeskrivningen kommer
innehålla. För att kunna göra mer precis bedömning av miljöpåverkan framöver behövs ytterligare
information om området, alternativa lokaliseringar av vindkraftparken och projektens närmare
tekniska utformning. Storleken på parken och val av fundament kommer påverka projektets
effekter på havsmiljön.
Några olika alternativ för kabelkorridorerna har redovisats. Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
har i nuläget inte några synpunkter kring val av korridor. Vidare presenteras möjligheterna att
anlägga plattformar för energilagring och/eller energiomvandling, i syfte att etablera tekniska
lösningar för att kunna omvandla den producerade elektriciteten till e-bränslen så som vätgas
eller ammoniak samt andra energilagringslösningar. Detta skulle medföra att rörledningar måste
anläggas. Det är dock ännu oklart om denna teknik kommer användas eller inte, varför HaV inte
heller kan lämna några synpunkter kring detta. Vidare redovisas två exempellayouter bestående
av olika antal verk anlagda med flytande samt bottenfasta fundament. Det framhålls dock att
detta är exempel och att den slutliga utformningen kan komma att se annorlunda ut.
På grund av den ännu oklara utformningen av anläggningen är det i svårt att lämna några
detaljerade synpunkter på samrådsunderlaget. HaV lämnar i nuläget därför endast generella
synpunkter på vad kommande ansökan och miljökonsekvensbeskrivning bör innehålla (varav
flera kan anses som självklara och redan nämnts av bolaget i underlaget).


Lokalisering
o

Nollalternativ

o

Alternativ lokalisering

o

Möjligheter till avgränsning av det föreslagna området och alternativa layouter

o

Alternativa utföranden (t.ex. val av fundament)

Havs- och
vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 Göteborg

Besök och leverans
Gullbergs Strandgata 15
41104 Göteborg

Telefon 010-698 60 00
Fax 010-698 61 11
havochvatten@havochvatten.se
www.havochvatten.se

Bankgiro 199-6669
Organisationsnummer
202100-6420
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Val av teknik för anläggningsarbeten inklusive teknik för förundersökningar på platsen
(t.ex. användandet av seismiska mätmetoder och sonar, eventuellt behov av
undervattenssprängning).



Marinbiologi generellt inom den planerade vindkraftparken med kabelkorridorer. Här bör
ingå en nulägesbeskrivning, indirekt och direkt påverkan, skydds- och
försiktighetsåtgärder inför och under anläggnings-, drifts- och avvecklingsfaserna.
o

Fisk


Förekomst av lekområden och lektider för olika arter samt förekomst av
fredningsområden. Under anläggningsfasen kan fiskleken störas till följd
av ökad sedimentspridning och buller. Under driftsfasen uppkommer en
förändrad bottenmiljö och en förändrad ljudmiljö som lokalt förändrar
ekosystemet. Denna mer långsiktiga påverkan måste även beskrivas och
relateras till beståndets känslighet.

o

Bottenfauna

o

Bottenflora

o

Marina däggdjur (tumlare och säl).

o

Påverkan på vandrings- och spridningsmönster av arter.

o

Förekomst och eventuell direkt och indirekt påverkan på rödlistade arter samt
arter listade av Helcom och Ospar som hotade.

o

Påverkan på förekomst och spridning av främmande arter till följd av projektet.

o

Påverkan på en art kan ha konsekvenser för en annan sett i ett större
ekosystemperspektiv, men även på lokal skala. Effekter på större skala och
effekter över tid såsom trofiska interaktioner är därför också en viktig del att
beskriva.



Beskrivning av potentiell påverkan på naturtyper och arter som är utpekade inom
närbelägna Natura 2000-områden. För att kunna göra en sådan beskrivning måste det
finnas tillräcklig och uppdaterad kännedom om var de utpekade naturtyperna finns samt
hur och när på året utpekade arter nyttjar området. Saknas sådan information måste
karteringar göras innan ansökan lämnas in. För att få in tillräckligt bra underlag behöver
karteringar göras under flera år i följd, lämpligen minst tre år.



Verksamhetens generering av undervattensbuller, vid anläggande, drift och
avslutningsfas, bör utredas av särskilt sakkunniga bioakustiker. Detsamma bör göras för
bullergenererande undersökningar inför anläggandet (tex bottenundersökningar med
seismisk utrustning). Modelleringar av undervattensbuller bör göras utifrån bedömningar
av påverkan på tumlare alltifrån beteendepåverkan till fysiologisk skada (TTS och PTS).
o

Förslag på gränsvärde för impulsivt buller vid anläggandet av vindkraftparken.
Havs- och vattenmyndighetens inställning är att beteendepåverkan på tumlare
ska undvikas inom skyddade områden för arten. Idag används ofta internationellt
och nationellt inom prövningar enheten SEL cum 24 h, (dvs Sound Exposure
Level, Cumulated over 24 hours). Viktade gränsvärden för högfrekventa valar
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(som tumlare) finns redovisade i en amerikansk NOAA-rapport1 samt i artikeln
från Southall et al 20192.
o

Hur det ska kontrolleras att gränsvärden inte överskrids.

o

Förslag på skyddsåtgärder för att förhindra negativ påverkan till följd av impulsivt
undervattensbuller. Skyddsåtgärderna och vilken effekt de bedöms ha ska
beskrivas detaljerat.

o

Redovisning av bästa möjliga teknik av dämpande utrustning ska ingå.
Skyddsåtgärder i form av dubbel bubbelgardin enbart anses inte som tillräckligt
för de fall pålning ska ske. Det behövs sannolikt ytterligare tekniska
skyddsåtgärder för att komma ner till lägre undervattensbullernivåer. Ofta behövs
en kombination av olika avskärmningsanordningar.

o

Beskrivning av vilken typ av ADD (Acoustic Deterrent Device) som ska användas,
om sådan ska användas.



Sediment (typ, ev förekomst av föroreningar samt spridningsmodelleringar som redovisar
hur sedimenten sprid och var de sedimenterar i samband med anläggningen av
vindkraftparken)



Hur miljökvalitetsnormerna ska beaktas vid tillståndsprövning regleras i 5 kap.
miljöbalken. Påverkan på miljökvalitetsnormerna behöver utredas för vindkraftparkens
olika delar, exempelvis själva vindkraftparken och kabelkorridorer.
Ytvatten inom 1 nautisk mil från kusten omfattas av miljökvalitetsnormerna enligt
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) som reglerar ytvatten (sjöar, vattendrag,
kustvatten och grundvatten). Miljökvalitetsnormer framtagna enligt havsmiljöförordning
(2010:1341) överlappar geografiskt med vattenförvaltningen i kustzonen. Området för
havsmiljön sträcker sig dock vidare ut till gränsen för svensk ekonomisk zon.
Miljökvalitetsnormerna för ytvatten regleras i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
(HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Miljökvalitetsnormerna för utsjövatten och kustvatten fastställs i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god
miljöstatus och miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa vilka kust- och utsjövattenförekomster som
kommer påverkas av den planerade vindkraftparken inklusive kabelkorridorer.
Miljöeffekterna av vindkraftparken behöver relateras till de kvalitetsfaktorer och
parametrar (vattenförvaltning) samt de definitioner och indikatorer för god miljöstatus
(havsförvaltning) som är relevanta för verksamhetens påverkan.



Kumulativ miljöpåverkan av andra verksamheter, exempelvis planerade vindkraftparker
(inom och utom Sverige), men även andra verksamheter så som exempelvis sjöfart, fiske
och infrastrukturprojekt bör redovisas.

1

National Marine Fisheries Service. 2016. Technical guidance for assessing the effects of anthropogenic sound on marine
mammal hearing underwater acoustic thresholds for onset of permanent and temporary threshold shifts. NOAA Technical
Memorandum NMFS-OPR-55. In. Silver Spring, MD. p. 178.

2

Southall BL, Finneran JJ, Reichmuth C, Nachtigall PE, Ketten DR, Bowles AE, Ellison WT, Nowacek DP, Tyack PL. 2019.
Marine Mammal Noise Exposure Criteria: Updated Scientific Recommendations for Residual Hearing Effects. Aquatic
Mammals 45:125-232.
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•

Ekologisk kompensation. Frågan om hur man tänker kompensera för eventuella förlorade
miljövärden bör tas upp i ett tidigt skede.

•

Tidplan för utförande med förslag till tidsrestriktioner under ekologiskt känsliga perioder
för exempelvis tumlare och olika förekommande fiskarter.

•

Eventuell påverkan från elektromagnetiska fält som kan avges från landanslutningskablar
samt skyddsåtgärder för att motverka en påverkan ska redovisas. Kablarna kan påverka
broskfiskar i området (som är hotade) och ålens vandring. Även här bör den kumulativa
påverkan beaktas.

•

Möjligheter att an lägga fundamenten på sätt som kan vara gynnsamt för flora och fauna.

•

Förslag på kontrollprogram.

•

Påverkan på yrkesfiske och fritidsfiske då bl.a. riksintresse förekommer inom området.

•

Återställning av området efter aweckling samt förslag på återvinning/återbruk av
anläggningskomponenter.

•

Beskrivning av projektets överensstämmelse med förslaget till havsplan (HaV noterar
dock att havsplanen är beskriven i underlaget, på ett korrekt sätt)

Beskrivning av ärendet
Samrådet utgör ett avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd för vindpark med tillhörande
internkabelnät, samt eventuella anläggningsdelar för produktion, lagring och distribution av
vätgas, vilket är en möjlig funktion som är under utredning, enligt lag (1992:1 140) om Sveriges
ekonomiska zon (SEZ) och lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL) för vindpark Aurora , ett
projekt som utvecklas av OX2 A B. Den planerade vindparken Aurora ligger i Sveriges
ekonomiska zon i Egentliga Östersjön, drygt 30 km öster om Öland och drygt 20 km sydväst om
Gotlands södra spets. Den planerade vindparken Aurora kommer att ha en installerad effekt om
cirka 5 500 MW och inrymmer cirka 220 - 370 vindkraftverk, beroende av storleken på
vindkraftverken.
efter föredragning av utredaren
Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschefen
. I den slutliga handläggningen av ärendet har även verksjuristen
medverkat.
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~ KUSTBEVAKNINGEN

Organisatorisk enhet

Handläggare

Rätts- och
säkerhetensenheten
OX2AB

Datum

aurora@ox2.com

2021-09-01

Dnr
2021-2 153

lnformationssäkerhetsklassifi cering

Begränsat skyddsvärde
Ert datum

Er referens

2021-08-27

Aurora

Kustbevakningens remissvar avgränsningssamråd planerad vindkraftpark i Sveriges
ekonomiska zon utanför Kalmar och Gotlands läns kuster, Aurora
Kustbevakningen har tidigare lämnat synpunkter i avgränsningssamråd om Natura 2000
tillstånd för den planerade vindkraftparken (skrivelse daterad den 24 september 2020 med
Kustbevakningens dnr 2020-2067).
Detta avgränsningssamråd gäller både Natura 2000 tillstånd och tillstånd enligt 5 § lagen om
Sveriges ekonomiska zon. Kustbevakningen kvarstår vid vad som sagts i tidigare yttrande
med följande kompletteringar och förtydliganden.
Synpunkter utifrån Kustbevakningens tillsynsansvar
Kustbevakningen ska, till skydd för den marina milj ön, utöva tillsyn över sådana
verksamheter som avses i 5 § lagen om Sveriges ekonomiska zon, bland annat tillstånd för
vindkraftpark i ekonomiska zonen (8 § förordning (1992: 1226) om Sveriges ekonomiska
zon).
Även anläggning för tillverkning av vätgas i vindkraftparken -som ni nämner i avsnitt 3.4.7
och 3.4.8 - omfattas av tillståndskrav enligt 5 § lagen om Sveriges ekonomiska zon och
Kustbevakningens tillsynsansvar. Det behöver förtydligas om ansökan även kommer avse
produktion av vätgas. I så fa ll måste risker och konsekvenser beskrivas även för denna
verksamhet.
En generell synpunkt är att ni efterfrågar ett tillstånd där väsentliga kriterier, såsom
lokalisering och utfonnning av enskilda verk, inte kan fastställas med hänvisning till den
snabba teknikutvecklingen. Ett sådan opreciserad ansökan kräver att konsekvensbedömningen
utfo1mas ifrån ett sämsta läge, vilket ni själva tar upp i underlaget.
Även om t.ex. den exakta placeringen av enskilda verk inte framgår av tillståndet, måste det
gå att fastställa viktiga kriterier för placering i tillståndsvillkor. Väsentliga frågor kan inte
lämnas öppna för senare avgörande av tillsynsmyndigheten. Ett generellt exempel är
POSTADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST OCH INTERNET

Kustbevakningen
Box 536
371 23 KARLSKRONA

0776-70 70 00 (växel)

0455-105 21

registrator@kustbevakningen.se
www.kustbevakningen.se

säkerhetsavstånd till farled. Ett annat exempel är tillträdesbegränsningar och säkerhetsavstånd
som också behöver beskrivas utifrån ett sämsta läge i förhållande till t.ex. yrkesfiske eller
miljöräddningstjänst.
Kustbevakningen noterar att anläggningsfasen för flytande verk skiljer sig från fasta verk, då
verken monteras i hamn eller annat lugnt område och bogseras till platsen. Kommer olja och
andra farliga ämnen finnas i vindkraftverket redan under bogsering eller fylls det på då
vindkraftverket är på plats? Både bogsering och säker förankring av ett högt vindkraftverk
bedöms innebära svårigheter. Det framgår av underlaget att det inte finns några
vindkraftparker i kommersiell drift som består av flytande verk. Det är således fråga om ny
och oprövad teknik där risker och konsekvenser är viktiga att belysa.
Kustbevakningen ser positivt på att bolaget kommer att upprätta en så kalla HSSE-plan som
beskriver hur projektet kommer att planera, hantera, övervaka och samordna frågor kring
hälsa, säkerhet och miljö under projektering, installation och driftsättning.
Miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsvillkor behöver även fokusera på driftsfasen och
det underhåll och andra förebyggande åtgärder som krävs för att motverka negativa effekter,
t.ex. utsläpp av skadliga ämnen från vindkraftverken. En erfarenhet från tidigare
tillståndsprövning av vindkraftpark i vatten är att stor fokus läggs på konsekvenser under
anläggningsskedet och få tillståndsvillkor avser driftsfasen.
Synpunkter utifrån påverkan på Kustbevakningens verksamhet
Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss för att förhindra och begränsa följderna
av olyckor och utsläpp när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller det
föreligger en överhängande fara för detta. Ansvaret gäller i havet inom Sveriges sjöterritorium
och Sveriges ekonomiska zon samt i sjöarna i Vänern, Vättern och Mälaren. (4 § förordningen
(2019:84) med instruktion för Kustbevakningen, 4 kap. 5 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och 4 kap. 12 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.)
Vid ett utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen i havet är det avgörande för
miljöräddningsinsatsen att kunna begränsa och bekämpa utsläppet i ett tidigt skede innan det
når känsliga områden eller land. Möjligheten att ta upp olja från vattnet är också
väderberoende. Det är viktigt att inte förlora tid under insatsen, då ett väderomslag kan
försvåra eller helt förhindra upptagningen.
Det stora antalet vindkraftparker som planeras till sjöss över stora områden, kan påverka
möjligheten till miljöräddning, genom att vindkraftverken utgör ett hinder där det tidigare
varit fritt vatten.
Miljökonsekvensbeskrivningen behöver belysa hur kraftverkens tänkta placering och
konstruktion samt aktiviteter i anläggnings-, drift- och avvecklingsfaserna påverkar
möjligheten att utföra miljöräddning i och omkring vindparksområdet, utifrån ett sämsta läge
om detaljerna inte kan anges. Kustbevakningen önskar detta underlag samlat i särskilt avsnitt.
Utöver en miljö- och räddningsplan kan det även behövas tillståndsvillkor relaterat till detta.
Kustbevakningen bifogar ett underlag som stöd för bedömning av vindkraftparkens påverkan
på miljöräddning i bilaga. Om ansökan avser tillverkning av vätgas behöver även eventuell
påverkan av denna verksamhet beskrivas.

Kustbevakningen önskar även detaljerat underlag kring hur mycket skadliga ämnen ett
vindkraftverk av den aktuella storleken kan innehålla, vilka ämnen det kan vara fråga om,
vilka händelser som kan utgöra risk för utsläpp i vatten samt vilka skyddsåtgärder som är
möjliga.
Kustbevakningen har även ansvar för sjöräddning (liv) om vi är först på plats eller behövs
som stöd, brottsbekämpning och ordningshållning till sjöss, men dessa verksamheter kan
bedömas från samma underlag, då det är framkomligheten för våra fartyg som bör vara
avgörande.
Vårt verksamhetsansvar omfattar även miljöräddningstjänst vid arbetsplatsolycka, vilket
innebär att tillträdet till området under anläggnings- och avvecklingsfasen också behöver
beaktas, inte bara olyckor som kan drabba tredje part.
Om det behövs underlag från Kustbevakningen för att beskriva påverkan på miljöräddning
kan ni kontakta Kustbevakningen via e-post till registrator@kustbevakningen.se med
hänvisning till dnr 2021-2153.
Beslut om detta yttrande har fattats av

Underlag för att bedöma vindkraftparkens påverkan på
miljöräddning
Med det stora antalet vindkraftparker som planeras till sjöss ser Kustbevakningen en risk att
miljöräddning kan försvåras genom att vindkraftverk utgör hinder, där det tidigare varit öppet vatten.
Kustbevakningen har inte erfarenhet av miljöräddning i vindkraftpark, men hoppas att detta underlag
kan vara ett stöd för bolaget att bedöma vindkraftparkens eventuella påverkan på miljöräddning. Då
det redan finns många vindkraftverk på land - och internationellt även till sjöss - måste det finnas
underlag att svara på frågor om tillgänglighet och skyddsavstånd, även om den snabba
teknikutvecklingen hindrar att alla detaljer kan beskrivas för den enskilda parken.
Ett värsta-läge är att det inte går att bedriva miljöräddning inne i vindkraftparken. Vi kan inte avgöra
detta, då så många kriterier är oklara i ansökan. Det finns t.ex. inte uppgift om
tillträdesbegränsningar och säkerhetsavstånd.
Kustbevakningens miljöräddning

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja
eller andra farliga ämnen ska minimeras - så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. Vi är
ständigt i beredskap med specialutrustade miljöskyddsfartyg.

Med hjälp av flygplan och satellitbilder kan oljeutsläpp upptäckas i ett tidigt skede. Detta ökar
chanserna att bekämpa oljan innan den når land. På så vis minskas skadorna på miljön och
saneringsarbetet blir betydligt billigare. Med hjälp av driftprognosprogrammet Sea Track Web, är det
möjligt att förutsäga var och när ett utsläpp når land och därmed sätta in resurserna där de behövs
bäst.
En viktig faktor att beakta när det gäller beredskapen för miljöräddningstjänst är den ständigt ökande
sjötrafiken och då särskilt den tunga fartygstrafiken. Vid vilken given tidpunkt som helst på dygnet
befinner sig runt 2 000 fartyg i Östersjön. Det medför en ökad risk för olyckor som grundstötningar
och kollisioner som kan få allvarliga konsekvenser för havsmiljön och för de boende i skärgården. På
Västkusten förekommer ofta oljelaster på uppemot 250 000 ton och i Östersjön gäller ungefär halva
denna storlek. En enda tank i en större oljetanker kan innehålla 10 000–20 000 ton olja eller
oljeprodukter.
Sverige grundar sin insatsförmåga i miljöräddning till sjöss på att högst två tankar i ett 150 000 tons
fartyg skadas och att upp till 20 000 ton olja kommer ut. Kustbevakningens miljöräddning är därför
dimensionerad för att ta upp 10 000 ton olja till havs, och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap tillsammans med kommunal räddningstjänst är dimensionerade att ta upp 10 000 ton i
strandzonen. Detta ska ske utan att större belastning sker på miljön eller på livet längs kusten, fiske,
friluftsliv och industri. En snabb insats med rätt resurser är avgörande för att lyckas med
miljöräddning till sjöss.
Vi har flera exempel på att större utsläpp i Danmark har flutit över till svenskt territorium med påslag
av olja längst svenska kusten. Utsläpp kan naturligtvis också vara mer lokala, då ett fartyg t.ex. går på
grund i svenskt sjöterritorium. Oavsett storlek på utsläppet är det alltid viktigt att bekämpa oljan
innan den når land.
Sverige har grunda och känsliga vatten. Kustbevakningens inriktning är att alla utsläpp av olja och
andra skadliga ämnen ska förhindras och saneras från vattnet om det är möjligt. Vi ingriper även vid
utsläpp från fritidsbåtar om kriterierna för miljöräddningstjänst är uppfyllda.
Närmare beskrivning av Kustbevakningens arbete med miljöräddning
Kustbevakningen kan förebygga ett utsläpp genom nödbogsering av fartyg som annars skulle riskera
att driva på grund. Vårt största fartyg har kapacitet att bärga ett tankerfartyg i storm. Läktring
(tömning) av tankar på ett grundstött fartyg är en viktig förebyggande åtgärd. Om olja eller andra
skadliga ämnen kommer ut i vattnet begränsar Kustbevakningen utsläppet med länsor och sanerar
föroreningen från vattnet, om det är möjligt.
Kustbevakningen har flera olika typer av fartyg. Miljöskyddsfartyg är främst inriktade på
miljöräddning, kombinationsfartyg används för såväl övervakning som oljebekämpning.
Övervakningsfartyg kan användas vid miljöräddning i viss mån.
Olika fartyg är placerade på olika kuststräckor. Gångtiderna kan vara långa. Det går inte att välja
fartyg utifrån begränsad tillgänglighet. Vid större insatser kan de större fartygen behövas.
Kustbevakningens miljöskydds- och kombinationsfartyg har följande storlekar.
Längd: Minst 36,4 och högst 81,2 meter.
Bredd: Minst 7,3 och högst 16,2 meter.
Djupgående: Minst 2,5 och högst 6,5 meter.

Bruttotonnage: Minst 193 och högst 3 773 ton.
Segelfri höjd: Minst 17 och högst 31,6 meter.
Att förhindra spridning innebär att Kustbevakningen med hjälp av länsor:
- innesluter utsläppet,
- skyddar särskilda områden,
- avgränsar eller styr utsläppet till områden där upptagning är möjlig eller
- ökar koncentrationen av utsläppet för ökad effektivitet hos en upptagare.
Länsor finns i olika storlekar och med olika funktioner. Länsan kan sjösättas från kaj och bogseras
efter ett fartyg eller transporteras ombord på ett fartyg och sjösättas från fartyget med hjälp av kran.
Utsjölänsan, som är avsedd att användas i öppet hav eller vid grövre sjö, väger ungefär 6 000 kg.
Utsjölänsor används bl.a. som U-, J- och öppet U-svep, vid inringning av olja eller haverist eller
styrning av olja. För svepning krävs två fartyg och vid svepning i öppet U-svep krävs det tre fartyg.
Utöver länsan krävs det ankare som håller länsan på plats. En stor länsa tar många timmar att sätta
ut.
Vissa fartyg har armar som kan fällas ut och samla in olja. Se bilden ovan.
Vid krav på oljeskadeersättning för miljöräddningskostnader enligt 10 a kap. sjölagen uppgår
Kustbevakningens kostnader för personal ombord på fartyget 900 kr/timmen per person och 2 500 kr
– 6 000 kr i timmen för miljöskydds- och kombinationsfartygen.
Kostnad för utsjölänsa är 37 600 kr per tillfälle i fast avgift + 60 000 kr per rulle om 200 meter.
Motsvarande kostnad för liten kustlänsa är 15 600 kr i fast avgift per tillfälle + 90 kr per meter.
Miljöräddningskostnaderna beräknas enligt principen om full kostnadstäckning och fastställs varje år.
Att lägga ut länsor för att hindra olja och andra skadliga ämnen från att flyta in i vindkraftparken är
således förenat med stor arbetsinsats och höga kostnader. En sådan åtgärd ingår inte i
Kustbevakningens miljöräddningsansvar om den går utöver våra skyldigheter enligt lagen och
förordningen om skydd mot olyckor.
Vi bedömer att följande har betydelse för tillgängligheten till området
-Minsta avstånd mellan enskilda verk
-Minsta segelfri höjd under vindkraftverket
-Hur kommer djupgåendet vara begränsat nära ett vindkraftverk, beroende på val av fundament.
(När det gäller flytande verk, ser det ut att finnas en risk att ett fartyg går på linan som förankrar
verket i botten.)
-Vilka tillträdesbegränsningar kommer gälla för området och skälen till att tillträdesbegränsningar
behövs. Beskriv vilka tillträdesbegränsningar som normalt gäller till en vindkraftpark till sjöss om det
inte är framtaget någon information om den aktuella parken.
-Skyddsavstånd till enskilda verk. Beskriv risker med att gå in i området eller nära enskilda verk. (Även
om Kustbevakningen kan få undantag från tillträdesbegränsningar i sin myndighetsutövning, kan det
finnas skyddsavstånd på grund av säkerhetsrisker. Vi önskar veta vilka säkerhetsrisker som finns, t.ex.

iskast, att fartyget inte har segelfri höjd, att fartyget riskerar att skada verkets fundament på grund
av sitt höga tonnage, att verkens förankring begränsar djupgående)
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Länsstyrelsen
Blekinge

2021-09-24
Avdelningen för Samhällsbyggnad och Milj öskydd

511 -4223-2021

OX2AB
Box 2299
103 17 Stockholm

Yttrande över samråd för Aurora vindkraftpark
OX2 planerar att söka tillstånd enligt lag om Sveriges ekonomiska zon och
Kontinentalsockellagen för att bygga vindkraftparken Aurora i ekonomisk zon mellan Öland
och Gotland. Den planerade vindkraftparken angränsar Natura 2000-området södra
Midsjöbanken, vilket betyder att de även söker Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap 28 §
miljöbalken.
Länsstyrelsen Blekinge har fått ta del av satmådshandlingama, men begränsar sitt yttrande till
den södra kabelkonidoren, då resten av vindkraftparken ligger långt från Blekinges
vattenområde.
Vi vill uppmärksamma på att det strax väster om södra kabelkonidoren finns ett utpekat område
för sand.utvinning. Vid kommande undersökningar av kontinentalsockeln, och eventuell
dragning av kabel, bör hänsyn tas till detta så att framtida sand.utvinning inte hindras.
Inför ingrepp på bottnar är det viktigt att redogöra, genom bottenka.tt ering, om eventuella
marina kulturlämningar berörs. Fornlämningar omfattas av skydd enligt kultunniljölagen 2 kap.
och kan i aktuella ärende utgöras av vraklämningar och stenåldersboplatser.
Vid samråd om kabelkoITidoren vill vi även rekommendera att ni tar med yrkesfisket. Även om
områden som är av riksintresse för yrkesfiske är exkluderade så är yrkesfisket föränderligt. Nära
dialog ses här som en förntsättning för att nå fram till långsiktigt hållba.i·a
samförståndslösninga.i·.

De som medverkat i yttrandet

och
Delllla handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Info1mation om hur vi hanterar dessa filllls på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Länsstyrelsen Kalmar
Länsstyrelsen Gotland

Postadress
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000
010-22 40 223

E-post/webbplats:
blekinge@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/blel<inge

Org.nr
202100-2320

1153-123/2021

From:
Sent: den 27 oktober 202113:36

To: Kristina Nilsson Bromander <kristina.nilsson.bromander@ox2.com>
Cc: Tove Hamberg <tove.hamberg@ox2.com>
Subject: Sv: M innesanteckningar samråd
Hej!
Förlåt för lite sen återkoppling men ville ända göra det innan vi ses i morgon. Tack för välskrivna
mötesanteckningar !
Det var inte mycket att lägga till. M ina kollegor har kommit med ett par inspel.
skriver följande:
Angående följande i protokollet:
Landskapsbild och pSverkan p§ kulturmiljöer
Fotomontage, siktanalyser och animeringar har tagits fram från olika punkt er på Öland och Gotland. Fotomontage frå n
Kapell udden och Hoburgen visas. En påverkansanalys kommer att t as fram av kulturm iljöspecialist avseende visuell påverkan
på riksintressen för kulturmi ljö och för Världsarvet på Öland.

M in kommentar:
Påverkan på landskapsbild bör inte begränsas att avse påverkan på riksintressen för kulturmiljö eftersom hela Gotland (precis som Öland) är av riksintresse med avseende på de natur- och
kulturvärden som finns i området som helhet, se 4 kap. 1-2 §§!
Rubriken kan i och för sig då vara Landskapsbild och påverkan p å riksin tressen
framför följande:
Det står på s 5 "Vindparker i havet påverkar negativt yrkesfiske med bottentrålning - samexistens
mellan yrkesfiske och marina vindparker går oftast inte."
Bottentrålning bör bytas ut mot " pelagiskt fiske med trå I". Det är främst fisket med flyttrål som
påverkas men det kan vara bra att ha en generell skrivelse om trålning istället.
Vi diskuterar BMP för bottenundersökningar i morgon, men lutar åt inte-betydande. Jag ska försöka
skriva ett beslut så snabbt som möjligt. Lite därför också att jag inte kom t ill Burgsvi k i dag..

Med vänlig hälsning,

Miljö- och vattenenheten
Länsstyrelsen i Gotlands län
62185 Visby
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Besöksadress: Visborsgallen 4
www.lansstyrelsen.se/gotland
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AFRY
Å F PÖVRV

Minnesanteckningar
Avgränsningssamråd MKB för Natura 2000 och MKB för
tillstånd inom Sveriges ekonomiska zon och
Kontinentalsockel lagen
Vindpark Aurora

Datum : 2021 -09-29
Plats: Teams, digitalt samråd
Närvarande:
Kristina Nilsson
Bromander

Proj ekt leda re vindpark Aurora
Bit rädande proj ektleda re vindpark

ove Hamberg
Elina Cuellar
Elin Bergva ll
Lisa Pa lm
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Länsstyrelsen Got land
Länsstyrelsen Got land
Länsstyrelsen Got land
Länsstyrelsen Got land
Länsstyrelsen Got land
Linneuniversitetet
Länsstyrelsen Kalma r
Länsstyrelsen Kalma r
Länsstyrelsen Kalma r
Länsstyrelsen Kalma r
Länsstyrelsen Kalma r
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Agenda:

Del 1: SEZ, KSL, Natura 2000
1.
2.
3.
4.
5.

Samrådets omfattning och avgränsning
Vindpark Aurora
MKB:ernas avgränsningar
Påverkansbedömning
Diskussion inför MKB

Del 2: Undersökningstillstånd
1.
2.
3.
4.

1

Samrådets omfattning och avgränsning
Beskrivning av planerad verksamhet
Påverkansbedömning
Diskussion

Introduktion

Presentation av samtliga deltagare. KNB presenterar dagens agenda.

2

Del 1: SEZ, KSL, Natura 2000

2.1

Samrådets omfattning och avgränsning

Samrådet avser kompletterande samråd för den ansökan som omfattar vindparkens
påverkan på Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Detta till följd
av att projektområdet utökats i norr samt tillkommande verksamhet i form av
vätgasproduktion. Avgränsningssamråd för Natura 2000-prövningen har tidigare
genomförts den 7 september 2020.
Samrådet omfattar även avgränsningssamråd avseende MKB för prövning enligt 5 §
lag om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och lagen om kontinentalsockeln (KSL). En
gemensam MKB och tillståndsansökan upprättas för prövning enligt dessa
lagstiftningar och prövas hos Regeringen. Prövning enligt SEZ omfattar anläggningar i
vindparken medan prövningen av KSL omfattar nedläggning av kablar, rörledningar i
vindparksområdet samt undersökningar av projektområdet.
Tillstånd enligt KSL, 11 kap. MB och ellagen för anslutningskablar till land prövas
samlat i senare skede då möjliga anslutningspunkter är valda. Flera kabelkorridorer
kommer att utredas och sannolikt kommer flera anslutningspunkter att krävas för att
all den el som produceras ska kunna tas emot och distribueras på land.
Kabelkorridorerna till land ingår därmed inte i ansökan om tillstånd för vindparken,
utan kommer att hanteras i separata ansökningar i senare skede.
Länsstyrelsen har i dagsläget inga frågor kring samrådets omfattning, avgränsning
eller gällande framtida prövningar.

2.2

Vindpark Aurora

OX2 går igenom översiktligt vad som planeras för verksamheten för vindpark Aurora,
vilket innefattar olika anläggningsmetoder och typer av fundament samt
vätgasproduktion på plattformar ute till havs/land och vad detta kan innebära.
Lokaliseringsprocessen beskrivs övergripande samt utformning och möjliga tekniska
val.

AFRY Mall Mötesprotokoll
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Vindpark Aurora kommer att kunna producera 24 TWh el/år, vilket är mer än dubbelt
så mycket jämfört med vad O3 i Oskarshamn levererar (11 TWh 2018). Mängden el
motsvarar elförbrukning för ca 5 miljoner hushåll.

2.3

MKB:ernas avgränsningar

Förslag till MKB:ernas avgränsningar presenteras avseende tidsmässig, geografisk och
saklig avgränsning. Även skillnaden mellan avgränsningarna för MKB för Natura 2000prövningen och MKB för SEZ/KSL presenteras. De tidsmässiga avgränsningarna är
desamma för prövningen enligt Natura 2000 och SEZ/KSL. Utbyggnaden planeras
genomföras i etapper, där byggskede, driftskede och avvecklingsskede till viss del
kommer att skilja sig åt mellan de olika etapperna. Detta kommer att beskrivas och
konsekvensbedömas i respektive MKB:er.
Den geografiska avgränsningen skiljer sig mellan MKB:erna. Den geografiska
avgränsningen för SEZ/KSL omfattar projektområdet samt omgivande
påverkansområde, vilket varierar mellan de olika aspekterna som påverkas. För Natura
2000 avser den geografiska avgränsningen påverkan på det berörda Natura 2000området från vindparken inklusive följdverksamheter.
Förslag till betydande miljöaspekter presenteras (saklig avgränsning). Länsstyrelsen
vill göra ett medskick avseende yrkesfiske, att fokus inte endast bör vara på
riksintresset, utan att det även är viktigt att få med att det finns andra områden som
är viktiga för yrkesfisket.
Länsstyrelsen framför att kumulativa effekter bör läggas till som betydande
miljöaspekt för Natura 2000-MKB:n.

2.3.1

Kumulativa effekter

Förslag till hantering av kumulativa effekter presenteras av OX2, MSA och AFRY.
Utgångspunkten är att frågan avgränsas till beskrivning och bedömning av befintliga
och tillståndsgivna parker i närområdet. Här behöver OX2 underlag och input från
länsstyrelsen gällande vilka parker (ännu ej tillståndsangivna) som ska tas med i
bedömningarna samt andra verksamheter som kan behöva tas med i analyserna.
Länsstyrelsen ( ) ifrågasätter att endast tillståndsgivna eller byggda parker tas med i
bedömningen, och anser att även de som är under planering i området borde vara
med. OX2:s juridiska ombud menar att det är orimligt att ta med parker som är i
tidigare planeringsstadier då det kan innebära villkor för Aurora som inte är rimliga,
bedömningarna blir mycket osäkra och baseras på förutsättningar och omständigheter
som OX2 inte kan ansvara för på förhand. Praxis i Sverige är att man inte brukar ta
med detta. Självklart ska man beskriva de kända projekt som är planerade. Men när
man gör konsekvensbedömningen och föreskriver villkor är det befintliga och
tillståndsgivna verksamheter som det ur legal aspekt ska vara med.
Länsstyrelsen framför att det ur ett samhällsperspektiv är viktigt att ta med kända
planerade projekt. Det är av mindre värde i en analys av kumulativa effekter om man
inte tar med möjliga effekter som kan uppstå. Vidare förstår Länsstyrelsen argumentet
ur juridisk synvinkel.
OX2:s juridiska ombud instämmer, men understryker att det är svårt för
verksamhetsutövaren att få fram rimligt underlag att göra bedömningar på. Det är
svårt att få tillgång till underlag om vindparker i tidig fas och i vilken omfattning de
planeras. Projektspecifika underlag för andra projekt i tidig fas har OX2 inte tillgång till
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och därmed blir bedömningarna endast spekulativa. Det som styr redovisningen i MKB
för Aurora bör vara vad som kan begränsa tillståndet för Aurora och vilken analys och
beskrivning som ska göras för Auroras tillståndsprövning. Det måste vara den
verksamhet som får tillstånd först som styr villkoren, inte eventuellt andra projekt.
Länsstyrelsen påpekar vikten av att skaffa kunskap om de verksamheter som är
planerade och jämför med prövningen av Nordkalks ärende i Ojnareskogen där
gemensamma kumulativa effekter på närliggande myr från bolagets verksamhet
tillsammans med närliggande verksamheter var styrande.
Länsstyrelsen kan bistå med underlag kring planerade projekt, för de projekt som är
aktiva ärenden hos länsstyrelsen.

2.3.2

Centrala utgångspunkter för ansökan och MKB:erna och
utgångspunkter för miljöbedömningar

Bolaget informerar om utgångspunkter för ansökan och MKB:erna, avseende flexibilitet
i utformning och val av verk, fundament, teknisk anpassning i övrigt, beskrivning av
s.k. worst case för respektive miljöaspekt samt övriga avstamp.
Länsstyrelsen framför att miljögifter saknades i underlaget som delgavs i förra
samrådet. Ser att det är med här, vilket är bra. OX2 informerar om att även saltvatten
släpps ut som en restprodukt från vätgasproduktionen och dess eventuella
miljökonsekvenser kommer att inkluderas i kommande MKB.
Länsstyrelsen framför att omhändertagande av hushållsvatten och avloppsvatten osv.
som uppstår till följd av eventuella bostadsplattformar bör tas med i
konsekvensbedömningen. Även vätgasanläggningens konsekvenser ska beskrivas,
t.ex. avseende risker. OX2 informerar om att utredningar pågår i frågan.

2.3.3

Påverkansbedömning

Kulturmiljö
En marinarkeologisk skrivborsstudie har utförts. OX2 planerar att inför byggnation
utföra undersökningar inför detaljplaneringen av vindparken. Havsbottnen inom
området kommer att karteras med bland annat side scan sonar och resultaten kommer
att samrådas med länsstyrelsen enligt en s.k. steg 1-marinarkeologisk utredning,
avseende fortsatt arbete och eventuella behov av anpassning av anläggningen utifrån
påträffade lämningar. OX2 önskar samarbeta kring frågan med länsstyrelsen inom
ramen för kontrollprogram och villkor i tillståndet.
Länsstyrelsen framför att lägespositionerna för fynd har stora osäkerheter i de öppna
data som finns. Länsstyrelsen undrar vidare om arkeologisk expertis kommer att delta
vid vidare utredningar. OX2 framför att bolaget har för avsikt att upphandlingar ska
genomföras i samråd med länsstyrelsen och inom ramen för en steg 1marinarkeologisk utredning. Länsstyrelsen vill också framföra att det är viktigt att den
arkeologiska utredningen inkommer i rätt tid i prövningsprocessen. OX2 ser över
möjligheterna att köpa in djupdata från Sjöfartsverkets bottenkarteringar i området,
detta är dock endast multibeamdata i upplösningen 2x2 m men kan vara fullgott för
att identifiera större vrak i ett första skede. Ytterligare bottenundersökningar kräver
också tillstånd från Regeringen vilket kan dröja upp till två år. Då Auroras
projektområde dessutom är väldigt stort, blir det också en kostnadsfråga att ta hänsyn
till innan tillståndet har säkrats. OX2 önskar fortsätta dialog angående tidpunkt och
genomförande av arkeologisk utredning med länsstyrelsen.
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Länsstyrelsen i Kalmar (
) framför att länsstyrelsen har mycket svårt att se att de
sekundära kabelkorridorer som passerar över Öland kan genomföras. Länsstyrelsen
påpekar också vissa anpassningar av övriga föreslagna korridorer med hänsyn till
marinarkeologiska fynd. Länsstyrelsen ( ) ska undersöka exakt position för ett
specifikt vrak som är mycket skyddsvärt och återkoppla till OX2.
Landskapsbild och påverkan på kulturmiljöer
Fotomontage, siktanalyser och animeringar har tagits fram från olika punkter på Öland
och Gotland. Fotomontage från Kapelludden och Hoburgen visas. En påverkansanalys
kommer att tas fram av kulturmiljöspecialist avseende visuell påverkan på
riksintressen för kulturmiljö och för Världsarvet på Öland.
Marinbiologi
Fiske
Dialog och samrådsmöten har hållits med pelagiska producentorganisationen SPF PO
huruvida den planerade vindparken kan påverka deras fiskeriverksamhet. Det
pelagiska fisket varierar över tid och den senaste 10-årsperioden har det inte
förekommit något större fiske i området.
Länsstyrelsen anser det är positivt om man kan använda flytande verk, annars tas ett
stort bottenanspråk i området. Vindparker i havet påverkar negativt yrkesfiske med
bottentrålning – samexistens mellan yrkesfiske och marina vindparker går oftast inte.
Skulle parken uppföras kommer fisket att avhysas från området. Fisket är i förändring
och förhoppningen är att fisket återhämtar sig i framtiden. I och med att vindparker
byggs i Östersjön kan fiskemönstret komma att ändras över tiden. Även om området
inte ligger i område för riksintresse för yrkesfiske, så förekommer det visst fiske i
området idag och har historiskt varit ett viktigt fiskeområde. Länsstyrelsen noterar att
några föreslagna kabelkorridorer passerar genom riksintresse för yrkesfiske.
Kumulativa effekter gällande fiske är viktigt att ta hänsyn till – många vindparker som
planeras i området samt marina skyddade områden där man inte får fiska – vilket
påverkar yrkesfisket på flera sätt. Fisketrycket blir högre på de platser där man
fortfarande kan fiska. Området ligger i ekonomiska zonen vilket innebär att det är flera
nationer som fiskar i området – viktigt att ha med sig det i samrådet. Havsplanen har
pekat ut enstaka områden lämpliga för energiproduktion som sammanfaller med
riksintresse för yrkesfiske. I Auroras fall har havsplanen pekat ut området för generell
användning – trots det bör förutsättningar för fiske behållas då det är ett område
viktigt för yrkesfiskarna. Samråd bör hållas med berörda parter gällande yrkesfisket.
OX2 kommer att samråda med grannländer inom ramen för Esbo-konventionen redan
under hösten och underlaget inkluderar yrkesfisket. En underlagsrapport om
yrkesfisket och verksamhetens påverkan på fisk och fisket kommer utredas utförligt i
MKB.
Länsstyrelsen tipsar om att höra med SLU Aqua om deras provfisken och värdefulla
kunskap om området kring Aurora. De har bäst koll på provfiske och bestånd, både
avseende underlag men även kring påverkan avseende fiskförvaltningen i Östersjön.
Länsstyrelsen undrar vidare om fundament kan gynna fisk, musslor och därmed gynna
biologisk mångfald (så kallad reveffekt) och om det eventuellt ger positiva effekter och
kan spilla över till områden kring parken.
OX2 svarar att reveffekten är väldokumenterad i andra marina vindparker och det är
absolut något man undersöker. I andra liknande områden har det gett positiva
effekter, vilket innebär att fler fisk och marina däggdjur (samt ev. fåglar) lockas till
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området. Detta kommer att tas upp i MKB:erna. Reveffekten beror också på vilken typ
av fundament, vilken typ av botten och om de är grundare områdena, syrefria bottnar
är inte vidare lämplig miljö.
Länsstyrelsen informerar att det utanför Gotland har hittats blåmusslor på 60-70 m
djup.
Marina däggdjur
Resultat presenteras avseende tumlare och säl. Frågan kommer att utredas vidare, det
kan vara fråga om större påverkan i kabelkorridorerna än själva vindparken.
Undervattensljud är den påverkansfaktor som bedöms ha störst påverkan på marina
däggdjur. Tumlare är känsligare än säl. Modelleringar har gjorts och används som
underlag för påverkansbedömning. Skyddsåtgärder kommer att föreslås.
Länsstyrelsen framför att det är viktigt att ha i åtanke att tumlaren är akut hotad, de
är mycket få individer kvar av Östersjöpopulationen. Att det är lite fisk i området kan
bero på att ekosystemet är i dålig balans. Förbättrat ekosystem kan medföra mer fisk i
området, vilket förbättrar förutsättningarna även för marina däggdjur. Det kan vara
bra att inte bara utgå från nuläget när det är så pass dåligt.
Länsstyrelsen anser att det är svårt att bedöma påverkan om det finns en tumlare i
området. Man kommer inte ifrån att om det finns tumlare i området finns en störning,
även om den är mjuk. En liten störning på en akut hotad art räcker för betydande
miljöpåverkan. Det har kommit stängare tolkningar från EU gällande störning av
enstaka individer. En diskussion kommer föras internt och meddelas OX2 om
hanteringen i yttrandet.

Fågel
OX2 har utvärderat olika inventeringsmetoder med de undersökningar som gjorts
hittills. Man har gått vidare med ny typ av inventeringsmetod för att få ett större
spann gällande flyttfågel över så stora ytor som Aurora projektområde innebär och
vilken traditionella inventeringsmetoder inte riktigt kan ge.
Nattmigrerande fåglar har ej inventerats, här finns underlag från befintliga
radarundersökningar.
Resultaten presenteras vid separat möte vid ett senare tillfälle, även
kollisionsriskberäkningarna.
Länsstyrelsens sakkunnig inom fågel är positiv till de nya inventeringsmetoder för
flyttfågel och dess migrationsrutter som OX2 presenterar. Men oroar sig för formen på
parken om den inte byggs ut helt på en gång, och som eventuellt kan stänga in
migrerande fåglar och leda dem in i centrum av parken.
Vidare informerar länsstyrelsen att sillgrissla, silltrut och tordmule simmar söder ut
från norra Karlsö och att det kan vara födosöksområde för dessa arter. Alfågel och
ejder bör inte finnas i området.
Fladdermöss
Genomgång av utförd skrivbordsstudie över befintliga inventeringar och slutsatser
utifrån dessa.
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Länsstyrelsens sakkunnige inom fladdermöss kunde ej vara med på mötet.
Länsstyrelsen kommer att återkomma om ytterligare information behövs.

Övrigt
Kommer OX2 att undersöka påverkan på sjöfarten i området? Kommer samråd
genomförs med berörda myndigheter? Det är väldigt tät fartygstrafik runt hela Aurora
och bör därmed utföras kollisionsriskanalyser för bedömning i MKB:n. OX2 meddelar
att samråd har hållits med Sjöfartsverket och SSPA kommer göra en nautisk riskanalys
och detta kommer att inkluderas i MKB och tillståndsansökan för SEZ.

3

Del 2: undersökningstillstånd
1. Samrådets omfattning och avgränsning

Tillstånd för undersökningar av havsbotten enligt kontinentalsockellagen.
Undersökningstillstånd för borrning förutsätter samråd enligt 3a § 3 st KSL (endast
provborrning är samrådspliktigt). För en samlad prövning omfattar ansökan och
samrådet även övriga planerade undersökningsmetoder. Undersökningssamrådet för
borrning genomförs för att besvara frågan om undersökningarna kan antas medföra
betydande miljöpåverkan (3a § 3 st 4 p KSL). Ansökan lämnas till Regeringen.
Tidigare har OX2 också sökt undersökningstillstånd för geofysiska undersökningar och
miljöundersökningar i parkområdet och delvis i anslutningskorridorer. Beslut inväntas
från regeringen.
Samrådet avser undersökningstillstånd 2. OX2 önskar få besked från länsstyrelsen om
det är BMP, utökad samrådskrets och vem som handlägger ärendet länsstyrelsen i
Kalmar eller på Gotland?
2. Beskrivning av planerad verksamhet
Det krävs många olika undersökningar av havsbotten för att anpassa byggnationen.
Syftet är att ge underlag för planering, val av fundament, teknik, utformning av
vindpark och kabelkorridorer.
Undersökningsområdet är satt till vindparksområdet samt 3-4 kabelkorridorer. Dialog
pågår med Svenska kraftnät angående anslutningspunkter till transmissionsnäten.
Provborrning:
Provborrning sker endast i vindparksområdet. Kustnära borrning endast i de
kabelkorridorer som blir aktuella, nära land. Det kommer genomföras ett flertal andra
undersökningar, som också beskrivs i ansökan.
35 borrpunkter i projektområdet. Totalt 1,7 m² av parkområdets yta kommer tas som
bottenanspråk i samband med provborrningar, dvs mycket små ytor.
Kustnära provborrning – är en förutsättning för metod för anläggning som behövs för
anslutningskabel. Cirka 12 provborrningspunkter.
CPT och Vibrocorer – ca 1-2 punkter per prov i vindparken
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Geofysiska undersökningar:
Seismiska undersökningar – ger en bild av sedimentlager, lagerföljder och lokalisering
för borrning. Olika metoder beroende på vattendjup och marint liv.
Side scan Sonar och magnetfältsundersökningar är för att identifiera
marinarkeologiska fynd eller oexploderad ammunition.
Miljöundersökningar:
-

Videofilmning: för bottensubstrat, flora, fauna. Filmar i transekter
Bottenhugg; för analys av bottenfauna

3. Påverkansbedömning
Förväntad påverkan sker framförallt från närvaro av fartyg och de geofysiska
undersökningarna. Undervattensljud från de seismiska undervattensmetoderna kan
störa tumlare och sälar men till viss del också fisk.
För att bedöma påverkan har det genomförts modelleringar av undervattensljud för
seismiska undersökningar. I modelleringarna har man räknat med skyddsåtgärder,
t.ex. ”mjukstart”, där man ökar energinivån stegvis under 30 min då däggdjuren ges
möjlighet att lämna området.
Föreslagna skyddsåtgärder för de seismiska undersökningarna är att det under majaugusti inrättas en buffertzon mot N2000-området med avståndet för
undvikandebeteende hos tumlare (7 150 m). Dessutom kommer passiv
akustikövervakning innan uppstart, mjukuppstart och ramp-up, samt att seismiska
instrument inte överstiger 200 Hz att tillämpas. Slutsatsen är att med föreslagna
skyddsåtgärder blir det ytterst begränsad påverkan på tumlare, fisk och marina
däggdjur.
Samlad bedömning: Med vidtagna skyddsåtgärder kan undersökningarna genomföras
utan betydande miljöpåverkan.
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Abstract
1. The consequences of bird mortality caused by collisions with wind turbines are
increasingly receiving attention. So-called acceptable mortality limits of populations, that is, those that assume that 1%- 5% of additional mortality and the potential biological removal (PBR), provide seemingly clear-cut methods for establishing
the reduction in population viability.
2. We examine how the application of these commonly used mortality limits could
affect populations of the Common Starling, Black-tailed Godwit, Marsh Harrier,
Eurasian Spoonbill, White Stork, Common Tern, and White-tailed Eagle using stochastic density-independent and density-dependent Leslie matrix models.
3. Results show that population via bi Iity can be very sensitive to proportionally small
increases in mortality. Rather than having a negligible effect, we found that a 1%
additional mortality in postfledging cohorts of our studied populations resulted in
a 2%-24% decrease in the population level after 10 years. Allowing a 5% mortality
increase to existing mortality resulted in a 9%-77% reduction in the populations
after 10 years.
4. When the PBR method is used in the density-dependent simulations, the proportional change in the resulting growth rate and carrying capacity was species-independent and largely determined by the recovery factor (Fr). When Fr = 1, a value
typically used for robust populations, additional mortality resulted in a 50%-55%
reduction in the equilibrium density and the resulting growth rate. When Fr = 0.1,
used for threatened populations, the reduction in the equilibrium density and
growth rate was about 5%.
5. Synthesis and applications. Our results show that by allowing a mortality increase
from wind farm collisions according to both criteria, the population impacts of
these collisions can still be severe. We propose a simple new method as an alternative that was able to estimate mortality impacts of age-structured stochastic
density-dependent matrix models.

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution license, which permits use, distribution and reproduction in any medium,
provided the origina l work is properly cited.
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INTRODUCTION

Germany which uses a "significance" t hreshold in t he range of 0.5% 5% addit ional mortality (Dierschke & Bernotat, 2018).

The consequences of additional mortality of birds from coll isions

In addition to additional mortality t hresholds, the potential bio -

with a rap idly increasing number o f w ind t u rbines are receiving

logical remova l (PBR) method is widely used to define a level of ac-

attention worldwide (Marques et al., 2014; Schuster, Bu lling, &

ceptable extra mortality, or "harvest," that a population ca n tolerate

Koppel, 2015). W ind tu rbine col lisions have proven to affect bird

(Wade, 1998). When used in conjunction with the ORNIS criterion,

popu lations, with potentiall y important negative, cum ulative ef-

the latter often fu nctions as a first, rough estimate aft er wh ich the

f ects f rom additional mort ality caused by multiple w ind farms

PBR method is applied in case the 1% additiona l mortality thresh-

(Bellebaum, Korner-Nievergelt, Dur r, & Mammen, 2013; Drewitt

old is exceeded. Th e PBR method identifies a threshold of addi-

& Langston, 2006, 2008). Given these impacts of w ind turbines on

tional mortality below which a decline of t he affected popu lation t o

bird popu lations, t he European Union (EU) introduced procedu res

eventual extinction would be unlikely (N iel & Lebreton, 2005). The

t o ensure that w ind development projects comp ly with the protec-

PBR provides thresholds of additional mortality that account for the

tion measures and the preca utionar y p rinciple enshrined in the EU

growth rate at low densities and assumes density-dependent eff ects

Birds and Habitats D irectives (D irective 2009/147/EC and Council

on the population. The PBR threshold for any popu lation includes a

Directive 92/43/EEC). Together, t hese dictate t hat populations of

so-called "recovery factor" F, (0.1- 1), which provides a saf ety margin

naturally occu rr ing wi ld bird species present in the EU are main-

for species vu lnerability (Dillingham & Fletcher, 2008).

t ained or restored at a level that w ill ensu re t heir long-term su r-

In addition to collision rates, population size and t he tim ing of

vival and so -ca lled "favorable conse rvation status." Planned wi nd

collisions are key t o determining t he species-specific vulnerability

fa rms possibly harming these goals therefore have to undergo a

t o wind farm collisions (D rewitt & Langston, 2006). In general, the

step- by-step impact assessment procedure and, where necessary,

consequences of wind tu rbine mort ality for any bird popu lation

apply the relevant safeguards for the species and habitat types of

depend on that population's ability to compensat e fo r increases

EU interest.

in mortality rates t hrough density-dependent processes (Li ley &

The general system of prot ection in the EU prohibits deliberate

Sutherland, 2007; Newton, 1998). In populations that are strongly

killing, capture, or disturbance, wh ich, according to jurisprudence,

limited by density dependence, t he loss of any individual might be

is t he case if birds are kill ed as a resu lt of collision with w ind t ur-

compensated by the increased fitness of t he remainder of t he in-

bines (De Sateleer, 2013). However, member stat es may derogate

dividuals in t he population, for example, through an increase in

from t he provisions on species "to permit, under strictly supervised

the average territory quali ty (Matthysen, 1990) or per capita food

conditions and on a selective basis, the captu re, keeping or other

availability (Martin, 1987). Long-lived species with low reproductive

judicious use of certain birds in small numbers" (art. 9(1)(c) of the

rates are likely t o be more sensitive toan increase in adult mort ality

Counci l Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation

and less able to compensate by increasing reproduction (Saether &

of wild birds). The t hreshold below which t he derogation is automat-

Bakke, 2000), which explains why even low collision rates may sig-

ically considered as meeting t he requirements of the notion of "small

nificant ly cont ribute to population declines or demographic changes

numbers" is cu rrently set at 1% of t he overall annual nat ural mor-

in various long-lived species (Schaub, 2012).

t ality in the relevant biogeographica l population. This derogation is

The mortality thresho lds common ly used t o evaluate the ex-

the origin of t he so-called "1% mortality criterion" as developed by

pected eff ect of wind turbines on local bird populations are con-

the ORNIS comm ittee (Eu ropean-Commission, 1993). This criterion

venient to decision makers because they off er an apparently

is sa id to meet t he condition of a negligible effect on t he popu lation

science -based and clea r-cut method t o establish whether damage

dynamics of the species concerned, considering t he fact that the

t o the integri ty of a popu lation w ill or will not occur. However, ques-

mortality parameters are oft en not known with an accuracy of 1%.

tions have recently been raised as to the va li dity of t heir use (G reen,

In t he Netherlands and Belgium, t he ORNIS criterion is oft en used

Langst on, McCluskie, Sutherland, & Wilso n, 2016; Horswill, O'Brien,

t o determine whether any additional mortality might have a signifi-

& Robinson, 2017). Such questions refer to t he general applicabil-

cant impact on a popu lation of a pa rticular species affected by w ind

ity of the th reshold assessments, notably their uncert ainty w ith re-

t urbin e collisions (Backes & Akerboom, 2018). For abundant species

gard t o predicting impacts of additional mortality on species with

with a favorable conservation stat us, t he t hreshold is set higher at a

different life -history strategies, as well as the cumulative impacts

maximum of 5% addit ional mortality in Belgium, while t he ORNIS cri-

of w ind t urbin e collision on population developments. A key criti-

t erion is oft en applied irrespective of the species status and its pop-

cism made by Green et al. (2016), and supported by the co nclusions

ulation size in t he Netherlands. El sewhere, other threshold measures

of Horswill et al. (2017), was that the assumed density-dependent

are used, such as the so-called "Mortalitäts-Gefährdungs-lndex" in

processes operating on bird popu lations may be highly uncertain,
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generating misleading conclusions regarding the impact of addi-

the dynamics studied populations are strongly regulated by den-

t ional mortality when such assumptions are not met (O' Brien, Cook,

sity-dependent pro cesses, we use both density-dependent and

& Robinson, 2017).

density-independent population models. We address the follow-

Given t hese considerations, we investigate how popu lations

ing t h ree questions.

of bird species with different life histories t hat are also prone to

First, what is t he impact of a small mortality increase (e.g., 1%-5%

w ind turbine coll ision are affected by mortality thresholds used in

of natural mortali ty) on the population viabilit y of density-indepen-

w ind energy impact assessment. We consider populations of the

dent populations? Because these mortalit y thresho lds are destined

following species: Common Starling (Sturnus vu/garis), Black-tailed

to safeguard popu lations (Backes & Akerboom, 2018; Dierschke &

Godwit (Limosa limosa), Eurasian Spoonbill (Pilata/ea /eucorodia),

Bernot at, 2018), we hypothesize t hat sma ll mortality increases only

Western Marsh Harr ier (Circus aeruginosus), White Stork (Ciconia

have a limited impact on the viability of populations.

ciconia), Common Tern (Sterna hirundo), and White-tailed Eagle

Second, what is t he impact of a small mortality increase and

(Ha/iaeetus albicilla; Figure 1). Because it is uncertain whether

harvesting based on potential biological removal (PBR) on the

White- tailed Eagle
Western Marsh Harrier

FIGUR E 1

Bird species studied in this paper
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TABLE 1

I~

Vital rates, growth rate and elasticity of seven bird species at various locations and periods ± standard deviation

a,

:,

CommonTern

Whlte-talled Eagle

I a.

1977-2000
(23)

1994-2008 (10)

1947-1974
(26)

I!·

The
Netherlands

Switzerla nd

The
Netherlands

Germany

The
Netherlands

The
Netherlands

5witzerla nd

IJsselmeer

Schlesw.-Holst.

5chlesw.Holst.

2

3

3

3

4

5

5

1.800 :1: 0.618

2.461 :1: 0.787

2.124 :1: 0.409

1.859 :1: 0.696

1.560 :1: 0.463

1.294 :I: 1.024

0.454 :1: 0.278

1.573 :1: 0.387

0.102 ± 0.034

0.169 ± 0.074

0.169 ± 0.113

0.641 ± 0.093

0.607 ± 0.126

0.390 ± 0.096

0.555 ± 0.186

0.720

0.741

0.615 :I: 0.039

0.607 :I: 0.151

0.858 :I: 0.007

0.859 :I: 0.007

0.804 :I: 0.063

0.893 :I: 0.026

0.861 :I: 0.047

0.588 :I: 0.208

0.889

0.800

0.677 :1: 0.049

0.615 :1: 0.039

0.607 :1: 0.151

0.858 :1: 0.007

0.859 :1: 0.007

0.804 :1: 0.063

0.877 :1: 0.010

0.861 :1: 0.047

0.724 :1: 0.131

0.816.

0.813•

Proba bil ity of
ad ults breedi ng

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.5

0.63-0.95

0.475-1.0

1.0

0.954

0.954

Growth rate
matrix (,l)

1.1

0.985

0.797

0.98

1.017

1.07

1.166

1.047

0.886

0.948

1.040

Elasticity of
matrix

0.616

0.62

0.762

0.896

0.875

0.852

0.844

0.877

0.882

0.926

0.897

Vital rates

Common Starllng

Black-talled Godwlt

Marsh Harrler

Spoonblll

Whlte Stork

Period (year)

1960-1978
(19)

1978-1990
(12)

1990-2012
(21)

2011-2016 (5)

2012-2016 (4)

1997-2015
(19)

1994-2008
(15)

Country

The
Netherlands

The
Netherlands

The
Netherlands

The
Netherlands

The
Netherlands

The
Netherlands

The
Netherlands

The
Netherlands

The
Netherla nds

Kuststrook

5kriezekrite

Age of fir st
reproduction

1

1

1

2

# Fledglings per

2.56 :1: 0

4.17 :1: 0.238

3.73 :1:0.546

First-year
survival

0.331 ± 0.035

0.181 ± 0.051

Second-year

0.677 :I: 0.049

Annual sur vival
older birds

Region

1975-2008
(34)

Germany

---

[

I

breeding pair

survival

•Age -specific values were used.
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dynamics of density-dependent popu lations? We expect density de-
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Black-tailed Godwit

2.1.2

pendence to compensate for the loss caused by wind farms (Lil ey &
Sutherland, 2007; Newton, 1998). Therefore, we hypothesized that

Kentie, Hooijmeijer, van der Velde, and Piersma (2017) studied

a sma ll increase in mortality, defined as % additiona l mortality and

two Dutch populations of the Black-tailed Godwit in southwestern

PBR, has a negligible effect on the viability of density-dependent

Fryslån (Skriezekrite and Kuststrook) over four to five annua l transi-

popu lations. However, when populations suffer accumulative addi-

t ions (Kentie et al., 2017). Godwits started reproducing at age 2, but

t ional mortality from multiple wind farms to higher mortality rates

only had 0 .5 - 0.6 fledglings per breeding pair per year. The adults

(e.g., 10% additional mortality), we expect a more significant impact

are rather long-lived w ith an 86% annua l survival rate. We construct

on population viability.

separate matrix models for the two populations.

T hird, are populations of long- lived species (with high age of
first reproduction) more vulnerable to extra mortality than shortlived species? We hypothesized that populations of long-lived

2.1.3

I Marsh Harrier

species are more sensitive to w ind turbine collision because they
are less ab le to compensate by increasing reproduction (Saether

Mean v ita l rates of the Dutch b reeding population of Marsh

& Bakke, 2000).

Harr iers were estimated for 1997-2015 using, respectively, ring
recove ries available at the Dutch Centre for Avian M igration and
Demography NIOO-KNAW and reproductive data from the Dutch

2

MATERIALS AND METHODS

Rapto r Wor king Group (R.G. Bijlsma, u npublished data). An nual
survival of Marsh Harrie rs was analyzed using li ve resightings and

2.1

I Parameterization of bird population models

dead recover ies of 12,059 birds ringed as nestling between 1991
and 2016 and 74 birds r inged as "adult" in the same pe riod (due to

In order to assess t he effects of extra mortality upon bird popula-

low samp le sizes, birds ringed in their first and seco nd cale ndar

t ions, we used Leslie matrix population models w it h a one-year

yea rs were lumped w ith older birds in the "adult" category; H . van

t ime step. These age-structured matrix models were pa rameterized

der Jeugd, unpubli shed data). Nest success was estimated using

with species-specific survival and reproduction rates. We selected

data of 1914 nests, which were followed from the beginning to the

populations of seven species based on the availability of data, con-

end of the nest cycle, in the Netherlands between 1997 and 2015.

sid erable likelihood to collide w it h w ind tu rbines, and contrasting

Based on these data, we made the assumption that these harriers

ages of first reproduction. For species for which long time series

start reproducing at age 3 and that in a particular year on ly half of

of demographic data were available with population t rends clearly

the adults breed.

changing over time, we sepa rately assessed periods with contrasting population trends, as detail ed in the species descript ions below.
Mean su rv ival and reproduction rates, standard deviations, and ad-

2.1.4

I Spoonbill

ditional information like the age of first reproduction can be found
in Table 1. R code detailing how these estimates are used to con-

For each yea r in the 1994- 2008 period, age-specific (first-year, sec-

struct age-structured population matrix models is deposited in the

ond -year, third-year, older) annual survival rates were derived for the

data repository (see Data Ava ilability Statement). In these so-called

Dutch Spoonbill population from van der Jeugd, Ens, Versluijs, and

postbreeding census models, the birds in the first class were O years

Schekkerman (2014). Participation in the breeding population was

old (Caswell, 2001).

0% in the first 3 years and went up from 63% at age 4 to 95% at age
6 and older.

2.1.1 I Common starling
2.1.5 I White Stork
On t he fast- slow continuum of reproductive capacity, the common
starling is the fastest of the seven species we selected: It starts re-

Schaub, Pradel, and Lebreton (2004) analyzed demographic data

producing at an age of one year. We used the mean survival and re-

on White Storks in Switzerland from 1977 till 2000 (Schaub

productive rates for the whole Dutch breeding population (Versluijs,

et al., 2004). Here, we extracted annua l survival and reproduction

van Turnhout, Kleijn, & van der Jeugd, 2016), distinguishing three

rates from the COMADRE A nimal Matrix Database (version 2.0.1;

separate periods: 1960- 1978, 1978- 1990, and 1990-2012. In the

Salguero -Gomez et al., 2016), but constructed matrix models with

first period (1960 -1978), the population grew at 10% per year. Thi s

fou r age classes (Schaub et al., 2004). Storks start rep roduci ng at

was foll owed by a period w here the population was relatively stable

age 3, w ith breeding participation increasing w ith age from 48%

(1978 -1990). During the last period (1990-2012), the population de-

to 100%.

clined strongly (Table 1).
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FI G UR E 2 lmpact of extra mortali ty on popu lation reduction over 10 years in stochastic matri x mod els of various bird- location- period
combinations. Values are % decline of populations relative t o matrices without extra mortality

2.1.6

I

Common Tern

Each simu lation started with the stable population structure of a matrix model parameterized with the mean vital rat es of a specific spe-

For the Common Tern, we used mean vital rate estimates published

cies (separately per popu lation and time period; see Table 1). Each

by va n der Jeugd et al. (2014) for the Dut ch Waddenzee popula-

simu lated year the popu lation vector was mult iplied with a new ma-

tion, including the Northern pa rt of t he IJsselmeer, between 2000

trix model parameterized with vital rate values ra ndomly drawn from

and 2010 (van der Jeugd et al., 2014). The total Waddenzee and

normal distri butions (truncat ed if necessary to avoid negative rates

IJsselmeer population is estimated at 7,630 pairs (average popula-

or surviva l rates higher t han 100%) based on the means and st andard

tion 2010 - 2014), constituti ng approximately 40% of the Dutch

deviations shown in Table 1 (Boyce, 1992). A s most of t he pairwise

breeding popu lation of about 20,000 pairs (Sovon, 2016).

correlations among vita l rates were weak and not significant ly dif ferent from zero (p > .OS), we drew vital rat e estimates independently
(Beissinger & McCullough, 2002). Vital rat e values did not depend on

2.1.7

I

White-tailed Eagle

the size of simulated populations. However, note that the used vital
rate va lues (Table 1) were based on measurements in t he f ield and

Kruger, Grunkorn, and Struwe-J uhl (2010) published demographic

thus inf luenced by both population size and environmenta l factors.

data on W hite-tailed Eagles in Schleswig- Holst ein, Germany, over

The initial popu lation size was set toa thousa nd individuals.

the period 1947 till 2008 (Kruger et al., 2010). Following these au-

Simulations ran for 100 years and were repeated a million t imes

thors, and based on the two matrices in COMADRE v.2.0.1, we used

per scenari o. Recorded statistics were the percentage cha nge in

separate matrix medels for the earl y period (stable popu lation dy-

population size after 10 yea rs due t o extra mortality. Since t hese sta-

namics) and f rom 1975 onwards (population growth). These eagles

t istics have a relative nature and since we simu lated environmental

start reproduci ng at age 5.

stochasticity (sampling a matri x each year) rather than demographic
stochasticity, t he initial population size (1,000) had no influence on
the results. Not e that we could not derive PBR harvesting in these

2.2 I Density-independent stochastic population
medels (population viability analysis)

simu lations because in many cases popu lations were declining, resulting in negative r O values.

We studied the sensitivity of a single population using vital rate data
presented in Table 1 to create age-structured population medels.

2.3

I

Density-dependent population models

Subsequently, we performed stochastic simu lations of popu lation
dynamics: We compa red a baseline with no addit ional mortality and

The consequences of wind turbine mort ality fo r any bird popu-

scenarios with 1%, 2%, 5%, or 10% additional mortality of both ju-

lation depend on t hat popu lation's ability to compensate for in-

veniles and adults (i.e., mort ality (ml goes t o 1.0lm, 1.02m, 1.05m,

creases in mortality rates th rough densit y-dependent processes

or 1.lm). We assume that tu rbine colli sions are generally age-inde-

(Li ley & Sutherland, 2007; Newton, 1998). Therefore, we also

pendent because differences in visual field may underlie the cause

study density-dependent popu lation medels. In general, there are

of the interspecific differences in collision rates (Martin, Portugal, &

two importa nt paramet ers to rule the density dependence, and

Murn, 2012), and these are unlikely to dif fer between age classes.

they are the age of first reproduction and t he number of of fspring

V,

n

The impact of extra (wind turbine) mortality (mort.) on the resulting growth rate at low densities (r0 ) and the equilibrium density (N*) of various bird populations with contrasting
growth rate at low densities (\) and age of first reproduction (AFR)
T A BLE 2

::c
'i5
"O

m

% Response of resulting growth rate (roJ

AFR

Species

Population

Period

1

Common Starling

The Netherlands

1960-1978

lo

mort = 1%

1.01
1.03

2

Black-talled Godwlt

The Netherlands

2011-2016

Coast

2

Black-tailed Godwit

The Netherlands

2012-2016

Skriezekrite

3

3

3

Marsh Harri er

Spoonblll

White Stork

The Netherlands

The Netherlands

Swit2e rland

1997-2015

1994-2008

1977-2000

CommonTern

The Netherlands

1994-2008

IJsselmeer

White-tailed Eagle

Germany

1947-1974

Schleswig·H

5

Whit e-tailed Eagle

Germany

1975-2008

Schleswig-H

Note: -100% means a growth rate of Oor an extinct population.

- 510

-71

-177

-1,042

- 100

- 356

- 34

mort. = 5%

mort. = 10%

- 100

- 100

- 100

- 71

- 100

- 100

- 27

- 60

-119

- 10

- 20

- 54

- 100

-sos

-1,190

-2,460

-100

-100

-100

-100

1.03

-100

-174

-409

-841

-100

-100

-100

-100

-37

-61

-137

-277

-24

-51

-100

-100

1.01

-610

-1,019

-2,344

-5,200

-100

-100

-100

-100

1.03

-209

-349

-809

-1,800

-100

-100

-100

-100

1.1

-72

-117

-267

-589

-56

-100

-100

-100

1.01

-66

-133

-338

-697

-73

-100

-100

-100

1.03

-27

-53

-136

-280

-27

-58

-100

-100

1.1

- 11

- 23

- 54

- 113

-7

- 15

- 45

- 100

1.01

- 66

-105

- 336

-687

- 87

- 100

- 100

- 100

1.03

- 26

- 53

- 134

- 276

- 31

- 67

- 100

- 100

1.1

-9

- 20

- 53

- 112

-7

- 16

- 47

- 100

1.01

-43

- 86

- 215

- 435

- 29

- 55

- 100

- 100

1.03

- 11

- 22

- 56

- 113

- 11

- 22

- 53

- 100

1.1

-3

-7

- 16

- 33

-3

-6

- 15

- 30

-105

-265

-23

-45

-92

-100
-70

-21

-42

1.03

-7

-14

-36

-71

-7

-14

-34

1.1

-3

-5

-12

-28

-2

-4

-10

-20

1.01

-25

-51

-127

-256

-38

-73

-97

-100

1.03

-11

-22

-54

-109

-11

-22

-59

-100

1.01

-4

-9

-22

-44

-3

-6

-16

-34

1.01

-107

-215

-539

-1,096

-100

-100

-100

-100

1.03

-20

-41

-104

-211

-22

-47

-100

-100

-6

- 11

- 28

- 58

-5

- 10

- 25

- 54

1.01

- 24

- 47

- 119

- 240

- 29

- 55

- 100

- 100

1.03

-7

- 15

- 36

-73

-8

-15

- 38

- 79

1.1

5

- 250

- 37

mort = 2%

- 16

1.1

4

- 150

mort = 1%

mort. = 10%

-290

1.1

1990-2012

mort. = 5%

V,

1.01

1.1

1978-1990

mort. = 2%

:,::,

% Response equilibrium density (N')

1.1

-2

-4

- 11

- 22

-2

-5

- 15

- 23

1.01

- 23

-46

- 117

- 236

- 25

- 49

- 100

- 100

1.03

-8

- 16

- 39

-79

-8

- 19

-40

- 81

1.1

-3

-5

- 12

- 25

-2

-5

- 13

- 25
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lm pact of extra mortality on growth rate (rO)

(a)
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• extra mort. = 1%

- 600%
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• extra mort. =5%

- 800%
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FI G UR E 3 Box plots depicting the
impact (percentage decline) of extra
mortality on the growt h rate (a) and
equilibrium density (b) in b ird species at
va rious int r insic growt h rates (.lo), Quart ile
variation indicates the response variat ion
between species. Species w it h low
intrinsic growth rate (,10 ) at low densit ies
are very sensitive to extra mortality

• extra mort. = 10%

a: -1000%
- 1200%
1.01

1.03

1.1

Growth rate at 10w aenm1es (A.U)
(b )

lmpact of extra morta lity on equil ibri um density (N*)

I

-20%
-40%
-60%

- 80%
:!{

§ -100%

.,~

a:

• extra mort. = 1%

L

• extra mort. = 2%
• extra mort. = 5%
• extra mort. =10%

- 120%

1.01

1.03

1.1

Growth rate at low densities (1.0)

pe r f emale. T he first reproduction ca n va ry greatly i n a density-

Because we are int erested in ef fect s of increased mortality on

dependent fash ion. However, this is usually on ly o f significance

growth and equilibrium densit y, we made assumpt ions about the

in co lonially b reeding, long-lived species. In the example species

int rinsic growt h rate at low densities (lo) and how t he density af-

t hat we used, density -dependent eff ects on age at first reproduc-

f ected t he population. Because the number of offspring is of ten

t ion are on ly expected in Spoonbill and Common Tern, and pos-

rega rded as mest sensit ive vita l rate w ith respect to density (Bea le

sibly in Black-ta iled Godwit. T he data for Spoonb ill were taken

et al., 2006; Chase, Nur, & Geupel, 2005; Elmberg, Gunnarsson,

from the Dutch meta -population that co nsist s of many colon ies

Poysa, Sjoberg, & Nummi, 2005), we calibrat ed t he recruitment

of dif ferent ages and sizes. Lok, Overdij k, Tinbergen, and Piersma

values in each matrix to obtain

(2013), Lok, Veldhoen, Overdijk, Tinbergen, and Piersma (2017)

t y-dependent population wit h a growth rate of 1% per year at low

.lo va lues of 1.01, a slight ly

densi-

and Oudman, de Goeij, Piersma, and Lok (2017) do not report

densit y; 1.03, a density-dependent population with a growth rat e of

density-dependent effect s on age at first reproduction in t hese

3% per year at low densities; and 1.1, a strong density-dependent

Spoonbills, but did fi nd strong evidence fo r negative relationships

population w ith a growth rate of 10% per year at low densit ies. The

between densit y and fecu ndity (Lok et al., 2013, 2017; Oudman

act ual density dependence was introduced by mult iplying these cal -

et al., 2017). In Common Terns , Szost ek, Becker, Meyer, Sudmann,

ibrated recruitments by (1- A/K'), where K' is t he number of adults

and Zintl (2014) found that colony size, but not nest density, af-

where t he recruitment is zero and A is the number of (reproducing)

f ected reproductive out put, w hich they t ake as evidence for food

ad ults in t he population. The result ing matrix medels w ill grow t o

!imitation rather t han competition for nesti ng space, wh ich usu-

an equilibrium densit y (N*). We use these densit y-dependent Leslie

ally resu lts in a higher age at first reprod uction (Szost ek et al.,

matrices to eva luate eff ects of extra mortality (1%, 2%, 5%, 10%)

2014). In black-tailed godwit s, Kentie, Both, Hooij meijer, and

on all flying st ages on t he equilibrium densit y N* and the leftover

Piersma (2014) st udying the same popu lati ons t hat we used here

growth rate r 0 , t he new growt h percent age at low densit ies af ter

t o derive demographic parameters showed t hat second cale ndar

ext ra mortality. We calculate the response percentage of both N *

year individuals were not less likely to breed in h igh -density areas

and rO for all species- popu lation - period - lo combinations. Not e, t hat

(Kentie et al., 2014). Given these findi ngs, we choose the number

also here we used randomly drawn vit al rates t o create matrices

of of fspring to be the parameter ru ling the populat ion growth af-

used for t he ca lcu lations and that bot h response parameters are in-

f ecting by t he density.

dependent of K' (t he adult densities w here the recruitment is zero).
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Growth rate at low densities (10)

For t he estimation of N*, we let the population grow to equilibrium,

popu lation relative to recovery goals, historie populations, or esti-

wh il e for t he estimation of r 0 we st udied population growth at (very)
low population levels relative to K'.

t he range (F, = 0.1) for species that are well below current capacity

Next, we eva luated the impact of applying t he potential bio-

and on the high end of the range (F, = 1) for species that are believed

logical removal (PBR) threshold w ith these density-dependent

to be near capacity (Wade, 1998). In our Leslie matrix models, each

mates of current carrying capacit y. Th e factor is set at t he low end of

popu lation models. The potential biological removal is a method

yea r for each age dass the PBR was calcu lated and subtracted from

to assess a maximum number of animals that ca n be "harvest ed"

that specific age dass. We used the model to explore the ef fects of

each year without harming a population and is defined as follows

F, on the two response parameters N* and r O for all species-po pu-

(Wade, 1998):

lation -period -Ä0 combinations. The response of r O is effectively the
(1)

"leftover r 0" with and w it hout constant PBR harvesting. Since t he
dassification of a populat ion w it h respect to F, is often difficult and

= population esti-

entire range from 0 .1 t o 1. Also, here we used an environmenta l sto-

arbitrary, we calculated t he response for various F, va lues along its
In wh ich r 0

= growth

rate at low densities, N

mate of t he stock, and F, = a "recovery factor" (Wade, 1998). Thi s

chastic approach in which each t ime step the v ital rates of the matrix

equation can be rearranged t o the population fraction that can be

were randomly drawn from a Gaussian curve determined by their

harvested (FP) is as follows:

mean and standard deviation.

(2)

In practice, this means that the harvesting fraction is scaled

RESU LTS
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3.1

I

Density-independent population models

to the popu lation growth rate at low densities (r0) and the recovery factor (F,). The recovery factor isa paramet er between 0.1 and

Compar ison of the simulated scena r ios showed that additional

1 to account for population vulnerability, the current state of the

morta li ty has a substantial effect on population sizes and dedine
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Comparlng model results

(Figure 2). The Common Starling was the most vu lnerable species,
0%

fo ll owed by the Common Tern, whereas the Wh ite-ta il ed Eagle
and the Spoonbill were the least sensitive to additiona l mortal ity.

10%

For instance, 1% additional mortality t o natural mortality reduced

~

popu lation size in 10 years between 2% and 3% in Black-ta il ed

.,, _
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Eagle, by 5% in Common Terns, and by 10%- 24% in Starlings (de-

.ci E

pending on the mean popu lation growth rate). Five percent addi-

5-

tional mortal ity reduced population sizes in 10 years by 9% - 68%,
with Common Starling again the most severe ly affected species.
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3.2.1

Results of density-dependent calculations

I

Analyzing effects of extra mortality

A ll species- population - period- ,l0 comb inations had a more than
p roportional response of both response parameters to t he 1%-

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Response of equllibrlum denslty (uslng leslie matrix models}
FI GU R E 5 Comparing the response of equilibrium density
due t o fractional morta lity ca lculated with a mini model approach
summarized in equation 4 and calculated with 11 diff erent speciesspecific Leslie matrices at t hree growth levels and four mortality
levels (n = 132)

10% mortal ity change (Table 2, Figure 3). The response was dominantly affected by t he extra mortal ity% and the intr insic growth
rate

Åo· W hen ,l0 was low (1.01), species were more strongly af-

5% decrease in the growth rate (r0 ) and equilibrium density (N*).

fected by t he extra (wind turbine) mortal ity than when ,l0 was high

lncreasing F, up t o 1.0 resulted in a 50%- 55% declin e in the growth

(1.1). The increase in the mortality % causes an almost linear de-

rate (r0 ) and carrying capacity (K). Both N* and r O decline almost lin-

cli ne of leftover growth rate (r0 ) . This was also the case for the

early with the increase in F,. The response, R, of both response pa-

equilibrium density N*, but here the N* cou ld not decline below

rameters ca n be approximated by the equation:

100% since th is value cannot drop below ze ro (Table 2, Figure 3).
Note that response values of r 0 w ith more than 100% decline
and N* responses of - 100% indicate popu lations that are extinct.
Especially, populations w ith low

.lo and

high additiona l mortality

4

DISCUSSION

were prone to go extinct. Also, here the most sensitive species
was the Common Starling that showed the strongest decline in the

(3)

growth rate r 0 due to increases w ind turbi ne mortality between
150 and 5,200% w hen 10 was 1.01 and between 16% and 589%

Acceptable additiona l mortality limits are guidelines for decision

whe n ,l0 was 1.1. Decline of growth rates r 0 larger tha n 100% in-

makers to judge whether w ind tu rbine collisions w ill cause accepta-

dicates a declining popu lation, so a response of - 5,200% means a

ble losses from a popu lation perspective (Backes & Akerboom, 2018;

decline of r O from 0.01 to - 0 .51, from a slightly growing t oa vastly

Dierschke & Bernotat, 2018). Th erefore, we hypothesized that the

declining population. In t his species, when 10 was 1.01, the equilib-

use of these limits w ill protect populations from significant declining.

rium density dropped 100% causing extinction, and w hen ,t0 was

However, rather tha n having a negligible effect, we found a strong

1.1, the decline was between 16% and 100%. The Spoonbill, the

impact of additional morta lity in t he density-in dependent simula-

Stork, and the Wh ite-ta il ed Eagle showed the lowest sensitiv ity to

tions. This was especially the case for Common Starling, for which

extra mortal ity. Nevertheless, these species stil l showed a strong

a 1% increase in mortality, that is, an additiona l 1% added t o the

response to increased mortal ity.

assumed natural mortality (from m to 1.01ml, led to an addit ional
10%- 24% population decline after 10 years. We further showed that
the use of the 5% extra mortality criterion may resu lt in a 9%- 77%

3.2.2

I

Analyzing effects of using PBR thresholds

population decline in ten yea rs in the populations studied. In situations with a 10% increase in mortality, such as potentially resu lt ing

Exploit ing a population constantly according to removals all owed

from cumu lative mortality from multiple w ind farms, we estimated a

by the PBR method had large consequences for the population per-

17% to 95% decrease in population size in ten years. Moreover, our

formance parameters (Figure 4). Surprisingly, responses were rather

density-dependent simulations showed that a 1% additional mortal-

.lo and

species but were largely determined by F,.

ity can reduce the population growth rate and equilibrium density

When F, was only 0.1, we see that this removal causes an about

by anywhere between 2% and 610%, even causing extinction in

independent on

popu lations with a limited growth rate (.!o), Our results thus show

additional mortality levels are reached at lower absolute number of

that the application of these widely used mortality th reshold meas-

casualties for long-l ived species that often have a (much) lower pop-

ures, such as the 1% extra mortality ORNIS criterion or other less

ulation size. In addition, the same level of additional mortality in a

conservative mortality limits, can severely underestimate the effect

species with a higher mortality rate, such as Common Starling, re-

of wind tu rbines on bird population development.

sults in a greater proportion of deaths compa red w ith a longer-l ived

The potential biological removal (PBR) method is often used as an

species. A ll in all the vu lnerability of the Common Starling to extra

alternative measure to define a level of acceptable extra mortality a

mortality is not determined by species longevity, but by the species

popu lation may tolerate (Green et al., 2016). Uncertainties about the

growth rate at low density that governs the density dependence and

outcome of PBR applications also occur as a result of t he use of a "re-

the large stochastic variation in its vital rates.

covery factor" (Dillingham & Fletcher, 2008) which provides safety

Our results show that when applying the potential biological re-

margins to PBR th reshold estimates based upon expert judgment,

moval (PBR), the impacts were independent of growth rate at low

but which often lacks any empirical validation (Green et al., 2016).

densities (Ä0 ) . There was also hardly a difference between short-lived

We hypothesized that PBR-based mortality will have limited effect

and long-lived species w ith respect to the response to PBR-allowed

on popu lation performance. Our results show that in density-de-

remova l. This is explained by the fact that the PBR estimate uses the

pendently regulated popu lations, an extra morta lity as allowed

r 0 to scale the removal (Equation 1), so vulnerable species with low

under PBR at F, = 1 will cause a 50%-55% decline in the growth

r O are allowed to be less "harvested" at the same F, value. In discrete

Åo is high, r0 is high and the PBR

rate at low density r 0 and the equilibrium density N*, meaning that

year models, the r 0 = .!o- 1. So when

the odds of population persistence w ill be strongly reduced. Perhaps

all owable harvest is similarly high, meaning that popu lations w ith

surprisingly, even if the recovery factor is set at its lowest used value

high growth rate (Å0 ) can absorb a larger mortality.

(F, = 0.1), r 0 and N* lose about 5% of their value. This implies that

Our results indicate that methods to estimate all owable mortal-

the use of the PBR method jeopardizes the popu lation persistence

ity resulting from wind tu rbine collisions currently used in several

of popu lations suffering loss from wind turbine strike, although it

northwest European countries may severely underestimate popu la-

may not lead to extinction in populations w ith a posit ive low-density

t ion losses in vu lnerable bird populations. The mortality threshold

growth rate (thi s method cannot be used in declining populations or

method is based on the assumption that a relatively small increase in

in populations w it hout density-dependent processes). Results show

mortality cannot have large popu lation impacts, but our calculations

that the effect of PBR-allowed extra mortality on the population

and simu lations demonstrate that this is dependent on the popu la-

performance was largely determined by the recovery factor (F,) and

t ion growth rate at low densities, Äo. When th is value is low, vulner-

was rather independent of species and growth rate (-\J). Th is means

ability is high and 1% addit ional mortality may lead toa 23%-100%

that the response of performance parameters following increased

decline of the popu lation with in 10 years? Even at high va lues of

mortality from wind turbine colli sions is nearly entirely dependent

Åo (10% growth at low densities), our results still show a 2%-56%

on the estimation of F,. which is a rather subjective assessment of

popu lation decline. The PBR method accounts for the growth rate

the conservation status of a popu lation. Presently, for sensitive

because r O = ,\i-1 (in discrete yea r models) and is therefore a bet-

popu lations F, = 0.1 is often used, w hil e in more stable populations

ter measure than the mortality threshold method. The all owable

values near one are used (Wade, 1998). We conclude that the PBR

harvest assessed by the PBR method is largely determined by the

method, with F, va lues between 0.1 and 1.0, isa rather blunt instru-

recovery factor F,. The population impact for a vulnerable popu la-

ment from a popu lation conservation point of view and on ly works

t ion using F,

when t here is (a) growth potential (no decline) and (b) density-depen-

applied for so-called robust populations, th is decline is about 50%.

dent regu lation.

= 0.1 isa 5% decline. However, when F, = 1.0, as often

When used in their current form, this method allows a large poten-

We hypothesized that long-lived species are likely to be more

t ial impact on bird populations already under pressure from other

sensit ive to an increase in morta lity percentage and less able to

anthropogenic causes. But we might reorder the PBR method by

compensate by increased reproduction (Saether & Bakke, 2000).

rearranging Equations (2) and (3) to estimate the harvest/mortality

Our results show that species with high growth rates at low den-

fraction FP (1/year) of the population to get an acceptable response

sit ies (.!o) are indeed less sensitive to addit ional mortality (Table 2,

in the equilibrium density (RN'):

Figure 3), confirm ing that density-dependent processes might be
responsible for some compensation of turbine mortality (Lil ey &

(4)

Sutherland, 2007; Newton, 1998). However, short -lived species w ith
a high reproductive potential can be as vulnerable to sim ilar levels

In wh ich r0 is the popu lation growth rate at low density (r0 = Äo-1;

of additional mortality as long-lived species with a low reproductive

1/ year). For instance, if the growth rate at low densit ies r O = 0.1 and

potential. For example, our simu lations indicated that our Common

the acceptable population response at ca rrying capacity RN' = 0.01

Starling popu lation was the most vu lnerable. This may seem coun-

(1% allowable decline in the popu lation), the all owable harvest frac-

terintuitive given the known vulnerability to even low collision

t ion FP = 0.001 per year meaning that 0.1% of the population can

rates of va ri ous long-lived species (de Lucas, Ferrer, Bechard, &

be kill ed each year by wind turbines. Th is method is better than

Munoz, 2012; de Lucas, Janss, Whitfield, & Ferrer, 2008). However,

the percentage mortality and the PBR method because it directly
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relates popu lation properties summarized in r0 and t he all owed re -

1% extra mortality. When evaluating the cumu lative impact, on ly

duction in the equilibrium density of a population to t he mortality

the first w ind fa rm is admissib le.

fraction all owed and it appea rs robust for various matrix approaches
(Figures 4and 5l. Fu rthermore, we get rid of the rather arbit rary recovery factor (F,l used for PBR calculations. This acceptable mor-

5

CONCLUSIONS

tality t hreshold method is, however, only valid w hen the popu lation
growth is density-dependent. We propose this method (Equation 4l

We show that the use of the ORNIS 1%, t he 5% mortality criterion,

as an alternative t o two commonl y used threshold assessment

and potential biological removal criteria are inadequate for provid ing

methods.

safe thresholds with respect to the impact of wind tu rbine colli sions

It might be better to use more detailed approaches to evalu-

on populations. Th e responses of the population to a mortality in-

ate wi nd farm impact on bird populations. Clea rly, these detail ed

crease are generally much higher than the mortality increase itself,

models might potentially y ield more accurate results, but t hey

whereas the PBR method is determined by the recovery factor F,.

need a lot of parameters and knowledge of p rocesses. Often, the

We propose a new method presented by Equation (4) as a viable al-

necessary data are lacki ng, especially on a local level, introducing

ternative, provided that rO ca n be estimated, is positive, and the pop-

many uncertainties when attempting to pa rameterize these mod-

ulation growth is density-dependent. This method directly relates

els. Furthermore, these models are far more complex which makes

population properties summarized in r O and t he allowed reduction

them only usable by experts. What level of complexity t o choose

in the equilibrium density of a population t o t he all owed mortality

wil l depend on (al t he resea rch question at hand and (bl available

fraction. Also, it appears robust for all the used matrix approaches.

data and knowledge . Obviously, in well -studied species it may be

When a popu lation growth is not density-dependent or the popula-

wo rt hwhile to use more complex approaches. But we have t o be

tion is declining, we propose the use of population viability ana lysis

awa re that t o evaluate t he impact of a new wi nd farm on bird spe-

for more in-depth studies of such impacts. Any additional mortality

cies in a certa in area, at least several species should be eva luated.

reduces the popu lation's buffer capacity to recover from any sto -

Often, there w ill not be enough knowledge to parameterize all

chastic or structural hazard, and thereby in creases the risk of extinc-

these species for complex models.
Given the considerable impacts of additiona l morta li ty from

tion . Particu larl y, those populations with low-density dependence
(low r 0l are very sensitive to even a small in crease in mortality. In

wind tu rbine col li sions on population performance of vul nerable

declining popu lations, in wh ich the recru itment rate is lower than the

species from wi nd turbine coll isions (Bellebaum etal., 2013; Drewitt

mortality rate, no "acceptable" additional mortality levels exist, as

& Langston, 2006, 2008; Katzner et al., 2017; Schaub, 2012l, it is

even a small increase in mortality leads to faster extin ction . Finall y,

important t o consider impacts of multip le w ind fa rms. Th is espe-

we should account for cumulative effects of mult iple w ind farms, as

cia ll y important because t he number of w ind fa r ms is constantly

bird populations encounter increasing numbers of wind farms.

increasing and is especially a risk for mobil e species that might
encounter multiple w ind far ms yea r- round, in t heir b reeding and
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1

Aurora vindpark och fåglar

Länsstyrelsen presenterade frågeställningar om problematiken som kan uppstå när man
bygger parken i etapper vilket medför att parken får en form som ett U, vilket kan
innebära att flyttfåglar som kommer nordöst ifrån flyger in i parken och ”fångas” där.
OX2
har utvärderat
olika
inventeringsmetoder med
de undersökningar som
gjorts hittills. OX2 har gått vidare med ny typ av inventeringsmetod för att få ett större
spann gällande flyttfågel över de stora ytor som Aurora projektområde innebär
vilken traditionella inventeringsmetoder inte riktigt kan ge. Fokus har legat på
inventering av fåglar som förekommer vid djupa vatten. Utöver dessa har även följande
inventeringar gjorts;
•

•
•

Flyginventering har utförts vinter-vår 2021 för parkområdet samt kringliggande
områden, Hoburgs- och Midsjöbankarna, Karlsöarna samt området mellan
Hoburgen och bankarna.
Flyttfågelstudie har utförts med fjärranalys/digital metod under hösten 2021.
Flyttfågelstudie har utförts med observationer och radar under vår och höst
2021.

Metoden med observationer och radar är en ny typ av inventering, är inte en ny metod
men har sammansatt alla metoder för att ge ett bättre underlag. Denna inventering är
pågående där det sker flera flygningar under hösten. Med metoden får man data på var
fåglar flyger i förhållande till Aurora och förhoppningsvis kan man urskilja de olika streck
som sker mellan Öland och Gotland vid projektområdet. Flygningar sker i långa sträckor
och kombineras med radar längs Ölands södra udde samt med observationer vid öarna.
Det går ett viktigt stråk söder om Aurora, ett genom Kalmar sund samt på hösten längs
Ölands ostkust – strecken varierar mellan arter. Strecken är även delvis väderberoende.
Med denna metod kan man inte följa exakt hur fåglarna flugit, men de har vanligen en
riktning som de flyger mot (som justeras av vissa faktorer) som kan identifieras här.
Flygningarna utförs dagtid och fångar därmed endast upp de fåglar som streckar på
dagen. Finns mycket fågel som även streckar på natten, vissa småfåglar till exempel
streckar endast nattetid. Nattetid kan man inventera med radar, men då fås endast data
på förekomst av de som streckar och inga exakta antal eller arter. Det går att uppskatta
grovt hur många miljoner fåglar som passerar området på natten. Detta är populationer
som består av många miljoner individer, om då några 100-tals individer dör så är det
en liten påverkan. Inget som talar för att vindparker i denna storlek har en betydelse på
populationsnivå. Finns inga krav att mäta antalet passerande småfåglar nattetid. Det
finns många bra studier gjorda på nattmigration vilka kan användas för att göra en
rimlig bedömning av påverkan, det finns kunskap om vilka arter, därav har inga
nattstudier utförts inom ramen för detta projekt. Fåglar som streckar på natten flyger
ofta på hög höjd (1/3 över 1000m höjd). Konsekvens för nattflyttande fågel är mindre
än man trott i relation till hur många de är. Det kan uppstå situationer när det är stort
flöde av fåglar under vissa gynnsamma väderförhållande som gör att man får förhöjd
risk vid de tillfällena. Finns forskning på system från Nederländerna som innebär att
man kan reglera driften vid dessa tillfällen för att minimera påverkan
Länsstyrelsen meddelade att bra underlag krävs för att kunna bedöma vindparkens
påverkan på fåglar. Gäller inte endast inom området för Aurora. Nyfikenhet finns för hur
det påverkar fåglar som flyger söder ut om alla parker som planeras blir av. De
kumulativa effekter ska också tas med i åtanke, exempelvis om det blir en park norr om
Aurora samt söder som Midsjöbanken, blockeras hela passagen mellan Öland och
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Gotland – vad får detta för konsekvens för migrerande fågel? En park kanske inte gör
så mkt. Men problemet blir om många havsbaserade vindparker i nära anslutning till
varandra blir av i detta område. Länsstyrelsen menar att kumulativa effekter och antal
fåglar som dör oftast underskattas väldigt mycket. Länsstyrelsen skickar artikel gällande
underskattning av kumulativa effekter. Länsstyrelsen är medveten om att det är svårt
för varje enskilt projekt att bedöma vad de kumulativa effekterna är av alla planerade
parker, det är en större fråga som Länsstyrelserna måste ta tag i. Det är dock även en
havsplaneringsfråga som egentligen inte ligger på länsstyrelse-nivå, är omöjligt för en
enskild länsstyrelse att göra sådana bedömningar. Länsstyrelsen poängterar att de vill
ha mer förnybar energi, men att man måste väga in alla aspekterna så inte alltför stor
skada uppstår på miljön.
OX2 och
l meddelar att det är svårt att bedöma kumulativa effekter då de är svåra
att undersöka och det är svårt att få bra underlag och en fullständig bild. Så långt som
möjligt kommer man ta i beaktande de parker man har kunskap om och beskriva en
samlad bild, om möjligt också göra bedömningar. Ett förslag är att komplettera MKB
med bedömningar av de parker som får tillstånd under tillståndsprövningens gång.
Utifrån prövningsmyndighetens perspektiv, allt eftersom projekt blir tillståndsgivna
måste de läggas med i bedömningskorgen. De tillståndsansökningar som inkommer
efter aktuell ansökan får ta hänsyn till dem som redan lämnats in.
Länsstyrelsen förklarade kort om processen framåt, att det är regeringen som beslutar
i frågan, Länsstyrelsen är endast remissinstans om man bortser från Natura 2000prövningen. Länsstyrelsen poängterar dock att det är viktigt att ha ett bra underlag så
processen blir kortare - behöver kunna bevisa sina slutsatser. OX2 menar att det är det
som är den knäckande frågan, vad som är tillräckligt bra underlag för en god bedömning.
Men att de anser sig utföra inventeringar på en nivå som inte tidigare utförts.
Fråga från Länsstyrelsen gällande kabelkorridorerna och när de prövas/bedöms. OX2
meddelar att det sköts separat i senare skede.
är iblandad i flera av OX2 havsbaserade vindkraftsparker och har därför en god
översikt över inventeringar och fåglar i området vilket kommer användas i
bedömningarna.
Länsstyrelsen hoppas att något universitet eller högskola kommer forska på fåglar och
denna problematik med vindkraftverk och kumulativa effekter.

2

Övriga frågor/diskussioner

OX2 meddelar att samråd med allmänheten planeras; Öland Runsvik den 26 okt,
Burgsvik på Gotland den 27 okt. Länsstyrelsen är välkomna att delta, möte önskas också
bokas mellan länsstyrelsen och OX2 i samband med samrådet med allmänheten på
Gotland.
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From: Kristina Nilsson Bromander
Sent: den 5 november 2021 13:42
To:
Subject: RE: Yttrande
Hej,
Ursäkta sent svar. Tack – då är det tydligt från vår sida. Vi behöver inte något separat yttrande. �
Jag har inte hört av Kalmar dessvärre. Jag försökte ringa
igår men inget svar, provar
igen nästa vecka.
Mvh,
Kristina
Kristina Nilsson Bromander
Project development
OX2, Lilla Nygatan 1, Stockholm
Postal address: Box 2299, 103 17 Stockholm
E-mail: kristina.nilsson.bromander@ox2.com
Mobile: +46 70 995 50 19
www.ox2.com

From:
Sent: den 3 november 2021 13:42
To: Kristina Nilsson Bromander <kristina.nilsson.bromander@ox2.com>
Subject: Sv: Yttrande
Hej!
Är höstlov här så lite segt att få svar av mina kollegor. I ett yttrande från oss kommer det att vara
samma information som vi har lämnat på samrådsmöte och ni har skrivit i mötesanteckningar, samt
våra kommentarer, inget nytt, om jag ska skriva ett. Jag ska bara kolla om jag gör rätt nu och vad som
förväntas av oss med tanka på de olika processer.
Undersökningarna:
-Ni har fått beslut om miljöpåverkan för undersökningarna med tanka på N2000, själva ansökan med
liten MKB behandlas av Regeringen med Lst Gotland som remissinstans. Inget yttrande behövs annat
än beslutet ni har fått.
Tillståndsprocessen vindkraftsparken:
-avgränsningen för N2000 tillståndsprövning och MKB. Lst Gotland inväntar MKB och beslutar om
N2000 tillstånd. Endast påverkan på arter och naturtyper som avses skyddas inom N2000 området
Hoburgsbank och Midsjöbankarna. Bevarandeplan ska fastställas och publiceras i december. Ni får så
snart det är klart. Mina kollegor har behövd att anpassa efter externremissen.
-avgränsning för MKB i stort, där Lst Gotland är remissinstans och själva ansökan går till Regeringen.
Omfattar all påverkan.
Kablar kommer i en separat process.
Jag har efterfrågat återkoppling från Kalmar. Har ni fått?

Med vänlig hälsning,

Miljö- och vattenenheten
Länsstyrelsen i Gotlands län
62185 Visby
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Besöksadress: Visborsgallen 4
www.lansstyrelsen.se/gotland
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Från: Kristina Nilsson Bromander <kristina.ni1sson.bromander@ox2 .com>
Skickat: den 29 oktober 202117:47
Till:
Ämne: Yttrande
HejKommer ni inkomma med något separat yttrande utöver de kommentarer som vi nu fått på
mötesnoteringarna?
Trevlig helg !

@

Mvh,
Kristina
Kristina Nilsson Bromander
Project development
OX2, Lilla Nygatan 1, Stockholm
Posta! address: Box 2299, 103 17 Stockholm
E-mail: kristina.nilsson.bromander@ox2.com
Mobile: +46 70 995 50 19
www.ox2.com
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OX2
aurora@ox2.com

Samrådsyttrande över planerad havsbaserad
vindkraftspark, ”Aurora”
Bolaget samråder om en havsbaserad vindkraftspark kallad Aurora, med tillhörande
vätgasproduktion, utifrån lagen om Sveriges ekonomiska zon, lagen om
kontinentalsockeln och Natura 2000 område enligt miljöbalken, inför ansökan om
tillstånd till en havsvindpark i Östersjön. Området angränsar till Natura 2000-området
för Midsjöbankarna och Hoburgs bank.
Som ett tillägg till redan framförda synpunkter vid tidigare samrådsmöte vill
Länsstyrelsen göra följande komplettering:
Kumulativa effekter
För närvarande pågår många olika ärenden som berör etablering av vindkraft till havs.
Flera olika företag gör anspråk på eller visar intresse för etablering. Till viss del med
ny teknik som innebär lokalisering längre ut till havs. Länsstyrelsen vill betona vikten
av en hållbar utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Kumulativa barriäreffekter och
habitatsförluster behöver undvikas om en hållbar utbyggnad ska kunna ske. MKB blir
ett viktigt instrument för att belysa dessa aspekter.
Vissa av de planerade tillståndsansökningarna för havsbaserad vindkraft i Östersjön i
området runt och mellan Öland och Gotland, bör kunna sammanfalla tidsmässigt och
delvis även rumsligt. Sjöfartstrafiken och transport till havs förutspås också öka i närtid
och i framtiden. Föroreningar, exploatering (fysisk förlust, buller) och
klimatförändringar är exempel på stressfaktorer som påverkar och förändrar våra hav
och kuster, vilket leder till minskad biologisk mångfald, förlust av livsmiljöer och
minskad ekologisk motståndskraft. Miljöstatus och tillstånd i Östersjön är kritiskt i
många avseende. Det är därmed i nuläget ännu viktigare att försöka bedöma eventuella
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kumulativa effekter ute till havs. För det fall att anläggande av vindkraft, samt kablar,
i närområden sammanfaller är det viktigt att anläggningsarbeten som alstrar höga
nivåer av impulsivt buller, trots dämpande åtgärder, inte sker på ett sätt som innebär
ett långvarigt eller frekvent störningsmoment i området.
Med tanke på verksamhetens omfattning (yt- och tidsmässigt) vill Länsstyrelsen
särskilt betona vikten av att inkludera och beskriva eventuella kumulativa effekter på
biota samt planerade åtgärder för att undvika eller minska skadliga kumulativa effekter
(framförallt med avseende på buller).
Påverkan från impulsivt och kontinuerligt buller på fisk samt östersjötumlaren ska
inkluderas i MKB. För tumlare ska de vägledningar som Ascobans och Helcom 1 tagit
fram ska följas till exempel under konstruktionsfas. En uppskattning av bullernivåer
och spridning av ljud under driftsfas från verken samt underhållstrafik sprids från
området ska inkluderas.
Flera studier, och uppföljning av befintliga parker, visar att fåglar generellt väjer för
och uppvisar undvikandebeteende mot havsbaserade vindkraftsparker, vilket kan
resultera i förlängd flygperiod och flygansträngning 2,3. Då det för närvarande planeras
vindkraft på stora områden, i hela södra Östersjön, kan den sammanlagda
utformningen och placeringen av dem skapa barriäreffekter för sträckande,
övervintrande och födosökande fåglar som behöver konsekvensbedömmas.
Sammanställda underlag för migrerande fågel ute till havs saknas dock i stor
utsträckning idag 4. Förutom att beskriva de kumulativa barriäreffekter som kan uppstå
då det planeras för flera havsvindparker i Auroras närhet behöver MKB speciellt
beskriva eventuella risker eller konsekvenser med parkens utformning, då det under
samrådet framkom att det kan finnas risk för att fåglar leds in parkens mitt.
Länsstyrelsen hänvisar här till diskussioner som förts under samrådsmöten inklusive
samrådsmöte för fågel. Området mellan Gotland och Öland kan vara ett viktigt

https://www.ascobans.org/sites/default/files/document/ascobans res8.11 rev.mop9 cms-family-guidelines-eianoise.pdf
https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/12/BSEP167.pdf
2
Rapport 6740, Syntesrapport. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Naturvårdsverket 2017
3
Rapport 6741, Sammanställning och granskning, samt förslag till utformning av kontrollprogram,
Naturvårdsverket 2017
4
Presentation, Marin Medvind, 2021-11-30
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födosöksområde för alkfågel, till exempel för tobisgrissla som är utpekad art i det
angränsande Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. MKB bör ta
upp hur och i vilken omfattning verksamheten kan påverka pelagisk födosökande
sjöfågel.
Då påverkan på marina organismer skiljer sig väsentligt mellan olika typer av
fundament (till exempel monopiles, gravitationsfundament och flytande fundament),
bör MKB innehålla och redovisa scenarier för respektive typ av fundament.
Natura 2000
Aurora angränsar till Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. MKB
ska beskriva om verksamheten påverkar och vilka konsekvenser den i så fall kan ha på
de utpekade bevarandevärdena i Natura 2000-området med speciell hänsyn till
östersjötumlaren och tobisgrissla.
Fiske
För fiskefrågorna hänvisar Länsstyrelsen till synpunkter framförda under samrådet.
God miljöstatus
Idag råder syrebrist i stora delar av Östersjön. Verksamheter som planeras långt ute till
havs bör ta ställning och utvärdera effekter både med syrebristen som bakgrund och
beakta att situationen på sikt kan förändras. Stora insatser görs för att näringsbelastning
till havet ska minska, med målsättning att nå god miljöstatus. Det kan ta lång tid för
åtgärder att få genomslag i Östersjön. Anläggningar med en livstid på ca 30-40 år bör
därför även utvärdera eventuella effekter, både vid drift och nedmontering, vid en
potentiellt bättre syresituation, vilket troligen kommer att innebära bättre status för
bottenfauna, fisk mm.
Angående klimatförändringar
Klimatförändringarnas hot mot havsmiljön i Östersjön kan inte nog understrykas.
Modeller och scenario baserat på nuvarande kunskapsläge visar på stora förändringar.
Utbyggnad av vindkraft är således angeläget ur ett havsmiljöperspektiv. Men det kan
också vara intressant att reflektera över om verksamheten kan komma att påverkas av
klimatförändringar, eller om verksamheten kan komma att påverka havsområdet
annorlunda om de biologiska parametrarna ändras till följd av klimatförändringarna.
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(Se bland annat aktuellt faktablad Baltic-Sea-Climate-Change-Fact-Sheet-202 1.pdf
(hekom.fi))
Marinarkeologi och kulturmiljö

Det finns vrak inom aktuella områden för vindkraftspark och kabelstråk, men någon
systematiserad kunskap om det ma1itima kulturlandskapet saknas. Dätför bör de
geofysiska undersökningsresultaten granskas och analyseras av marinarkeologisk
expe1t is och resultaten av denna granskning och analys ska presenteras i MKB.
Enligt 3 a § Kultmmiljölagen (KML) ska bestämmelserna i 1,2 och 5-8 kap KML
tillämpas inom den angränsande zonen enligt lagen (2017: 1273) om Sveriges
angränsande zon.

De som har deltagit i beslutet

Denna handling är f astställd i Länsstyrelsens elektroniska dokument- och
ärendehanteringssystem.
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
1vww. lansstyrelsen .se/dataskydd

1153-105/2021
Sida

YTTRANDE

1(3)

Datum

Dnr

2021-10-12

2021-1215

Ert datum

Er referens

2021-08-27

”Aurora,
samråd Natura 2000”

Miljöverksamheten

aurora@ox2.com

Aurora, samråd Natura 2000 - Samrådsyttrande
Sammanfattning
En stor vindkraftpark kallad Aurora planeras i Sveriges ekonomiska zon
mellan Öland och Gotland. Mörbylånga kommun har fått möjligheten att yttra
sig i samrådet gällande den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i den
kommande prövningen gällande Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna. Mörbylånga kommun bedömer att särskilt viktig i
miljökonsekvensbeskrivningen är frågan om de kumulativa effekter som kan
uppstå av den planerade verksamheten i samverkan med andra verksamheter
i närheten, samt redovisning av behovet av skyddsåtgärder och vilka
skyddsåtgärder som är möjliga att vidta.
Inledning
Mörbylånga kommun har höga ambitioner inom klimat- och energiområdet
och vill till år 2025 fasa ut användningen av fossila bränslen för att bli en
fossilbränslefri kommun. Vidare är ett av målen i länets handlingsprogram för
en fossilbränslefri region är att länets produktion av förnybar el år 2030 ska
vara minst lika stor som länets totala elanvändning. Mörbylånga kommun ser
därför positivt på en utökad produktion av vindkraftsel. Handlingsprogrammet
för en fossilbränslefri region anger också att havsbaserad vindkraft är viktig
för att nå uppsatta mål och att offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ
inom detta område.
Om Natura 2000-prövningar
För verksamheter inom Sveriges ekonomiska zon är miljöbalkens Natura
2000-bestämmelser tillämpliga. Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva
verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön
i ett Natura 2000-område. Tillstånd får lämnas endast om verksamheten eller
åtgärden inte skadar de förtecknade naturtyperna i Natura 2000-området, eller
inte innebär en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i
området av de arter som avses skyddas. Bedömningen ska göras om
verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra planerade
verksamheter och åtgärder kan ge denna effekt
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Mörbylånga kommuns synpunkter
Kumulativa effekter
OX2 redovisar att miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ta upp
kumulativa effekter av verksamheter i närheten av den planerade parken.
Kommunen bedömer att det är bra att kumulativa effekter av kända
verksamheter är tänkt att ingå i redovisningen men menar även att kända
planerade vindkraftparker som kan påverka etableringen bör redovisas, även
om bedömningen kan bli att inga kumulativa effekter uppstår.
Kabeldragningar bedöms utgöra följdverksamhet av vindkraften. Någon form
av samordning mellan bolagen kan behövas för att få en helhetsbild av de olika
etableringarnas gemensamma påverkan på Natura 2000-området.
Skyddsåtgärder
Natura 2000-områdets bevarandevärden utgörs av tumlare, alfågel och
tobisgrissla samt naturtyperna rev och sandbankar med dess biologiska
mångfald och typiska arter för habitatet.
I miljökonsekvensbeskrivningen ska bolaget redovisa vilka skyddsåtgärder
som kan vidtas vid anläggnings- och nedläggningsarbeten för att minimera
störningar för bevarandevärdena. Exempelvis bör bolaget redovisa vilka
metoder som finns att minimera /fånga upp grumling.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa hur eventuellt förorenade
sediment som grumlas upp i anläggningsområdet kan påverka Natura 2000områdets bevarandevärden.
Det är bra om de skyddsåtgärder som kan vidtas för att minska spridningen av
ljud vid anläggningsarbeten beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen och det
är bra att ljudspridningsanalyser ska göras.
Om möjligt bör de mest bullrande momenten av anläggningsarbete och
avveckling bedrivas under perioder då det påverkar prioriterade
bevarandevärden t.ex. tumlare så lite som möjligt, exempelvis genom att
undvika pålning under de känsligaste perioderna.
Bevarandeplan för Hoburgs bank och Midsjöbankarna
Arbetet med bevarandeplanen för Hoburgs bank och Midsjöbankarna ska
bevakas av bolaget så att uppdateringar kan ske under framtagandet av
miljökonsekvensbeskrivningen med hänsyn till vad som framgår av en ny
bevarandeplan.
Avvecklingsfas
Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa om anläggningsdelar som
eventuellt kan komma att lämnas kvar vid avvecklingen kan ha negativ
påverkan på Natura 2000-områdets skyddsvärden.
Om det under driftskedet skulle ha skapats nya värden som kan ha positiv
betydelse för arter och miljöer inom Natura 2000-området kan dock eventuellt
värdet av att behålla de nya ”miljöerna” överväga nyttan med att ta bort gamla
avfallet i form av gamla anläggningsdelar. Vid den framtida nedläggningen
får i så fall en utvärdering göras av lämpligheten i det enskilda fallet att lämna
kvar vissa delar till nytta för Natura 2000-området.
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Den fortsatta ansökningsprocessen
Det är bra att bolaget redan i samrådshandlingarna anger att det är ett scenario
med ”worst-case” som är utgångspunkten för redovisad påverkan i den
kommande Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivningen. Riskerna kan annars
komma att underskattas och det kan komplicera och fördröja den kommande
ansökningsprocessen.
Beroende på vad som framkommer i den fortsatta ansökningsprocessen kan
kommunen komma att ha ytterligare synpunkter på ansökan enligt 7 kapitlet
miljöbalken. Kommunen tar självklart gärna del av senare remisser.
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Aurora, samråd Natura 2000
Sammanfattning
Naturskyddsföreningen Gotland avstyrker projektet med hänsyn till hotet mot bland
annat östersjötumlare samt övervintrande och flyttande fågel. Föreningen anser att
förslaget inte uppfyller de alhnänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. 3 § miljöbalken eller
kravet om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.
Föreningens synpunkter
Naturskyddsföreningen är positiv till vindkraft under forntsättning att den lokaliseras
och utfonnas så att den inte riskerar att skada höga naturvärden. Den ska även som ett
minimum uppfylla gällande miljölagstiftning och rättspraxis. Naturskyddsföreningen
Gotland säger generellt nej till vindkraft inom Natura 2000-områden, såväl på land som
till havs.
Svenska Naturskyddsföreningens rekommendationer för lokalisering av vindkraft pekar
ut ett antal specifika ormåden som inte ska komma i fråga för vindkraftsetablering. Här
anges bland annat Hoburgs bank och Nona Midsjöbanken som områden där stora
mängder flyttfåglar passerar under vår och höst samt uppehåller sig under vintern.
Vindkraft ska inte heller lokaliseras i nära anslutning till exempelvis Natura 2000ormåden om det finns risk för störningar . Naturskyddsföreningen Gotland har samma
uppfattning.
Det föreslagna projektet kornmer delvis att förläggas i direkt anslutning till Natura
2000-ormådet Hoburgs bank och Midsjöbankarna som utgör kärnormåde för den akut
hotade Östersjötumlaren och samtidigt ligger den planerade vindkraftparken i ett flyttstråk för sjöfågel och ett sto1i antal andra flyttande fågela1ier.
Av samrådsunderlaget framgår att inom området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
förekommer tumlare från Östersjöpopulationen under hela året och området utgör ett
viktigt reproduktionsormåde. Under sommaren samlas tumlarna på och mellan Hoburgs
bank och Midsjöbankarna och under vintern sprider de ut sig över stora delar av
Östersjön (sarmådsunderlaget sidan 45).
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e-post : styrelsen@naturskyddsforeningengotl and.se
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Östersjötumlaren (Phocoena phocoena) utgör en akut hotad population som ingår i
bilaga 4 i Art- och habitatdirektivet och har ett strikt skydd enligt artskyddsförordningen. EU-kommissionen har nyligen startat ett överträdelseärende gentemot Sverige
gällande brist på förebyggande skyddsåtgärder vad avser fiske i marina skyddade
områden som ska skydda tumlare. Kommissionen konstaterar att Sverige inte följer
åtaganden inom artikel 6.2 art- och habitatdirektivet gällande att införa åtgärder av
starkt föregripande och förebyggande karaktär för att minska risken för störning av
tumlaren. Vidare anför Kommissionen att det inte är tillåtet att invänta skada innan
åtgärder sätts in, och att vid osäkerhet råder försiktighetsprincipen.
Den största påverkan på tumlare från utbyggnad av vindkraft är bullerskador eller
undanträngningseffekter till följd av buller. Naturskyddsföreningen Gotland anser att
det strider mot rådets direktiv 92/43/EEG och svensk miljölagstiftning att tillåta
exploatering i direkt närhet till det område där Östersjötumlaren samlas under
reproduktionssäsongen.
Vi vill också påminna om att EU domstolens förhandsavgörande i de förenade målen
C473/19 och C474/19 klargjort att skyddet i rådets direktiv 2009/147/EG gäller
samtliga individer av samtliga fågelarter oavsett om de har gynnsam bevarandestatus
eller inte. Den planerade vindkraftparken kommer att leda till att fåglar - både arter som
är upptagna i bilaga 1 i Artskyddsförordningen (SFS 2007/845) och arter som inte är det
- kommer att enligt lagens mening avsiktligt dödas och störas under deras övervintringsoch flyttningsperioder, och deras viloplatser skadas och förstöras. Jfr Naturvårdsverket
Avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen - tillämpning i exemplet vindkraft.
Verksamheten är inte heller av ett sådant allmänintresse att dispens från Artskyddsförordningen kan eller ska ges.
Mot bakgrund av ovanstående avstyrker föreningen projektet i sin helhet.
För Naturskyddsföreningen Gotland

styrelsen@naturskyddsforeningengotland.se
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Ang. samrådsunderlag från OX2, för vindkraftsparken Aurora
Sanunanfattning: Ölands naturskyddsförening varken avstyrker eller tillstyrker
den nuvarande utformningen, utan menar att med vissa förändringar kan
förslaget accepteras. Det handlar främst om att vindparken bör minskas och dess
kanter ligga längre ifrån Natura2000-områden och tumlarnas områden, samt har
vi ett par andra invändningar. Först därefter kan nästa fas inledas.

Med anledning av den av OX2 planerade vind(krafts)parken Aurora har Ölands
naturskyddsförening fått möjligheten att kollllllentera samrådsunderlaget. TyvätT
missade vi det urspmngliga sista datumet för inskickning, men vi fick en ny tidsfrist,
och framför nu följande:
Ölands Naturskyddsförening ät· i princip positiv till etablering av kraftverk som ger /
omvandlar förnyelsebar energi/el, i detta fall en relativt stor vindpark. För att
minimera påverkan av växter och djur, samt undvikande av alltför störande
landskapsbild och upplevelsekänsla, inkl. ljud, bör kraftverken givetvis placeras på
lätnpliga, väl genomtänkta platser/områden. Detta är också den inställning man har på
centralt håll nyligen uttalat.
Vaije lokalisering ger kanske oftast troligen måttlig eller åtminstone ringa störning,
men ett antal pai·ker med vai·dera kanske flera tiotal kraftverk kan totalt ge alltför
mycket negativa effekter. En samordning borde ske genom kanske Länsstyrelsens
försorg, eller möjligen på högre nivå. I detta fall verkai· Vindparken Aurora i non
gränsa direkt till en annan vindpark.
Vindparken Aurora ät· placerad ca 2 mil sydost om Gotlands sydspets och ca 3 mil
öster om Ölands mellersta delar. Dätmed ligger den relativt väl "inkilad" mellan
tenitorialgrät1serna som omringai· dessa öar, liksom även regelbunet nyttjade
sjöfa1tsleder. Tillika undviks dätmed även att vindpai·ken överlappar med Natura2000områdena Hoburgs bank och Midsjöbankarna, viktiga reproduktions- och
furageringsområden för ett antal a1t er av havsfåglar, samt tumlai·e. Likväl naggar
vindpai·kens södra gräns in i onuåden som ät· viktiga för tumlare. Vi menai· dock att
detta inte ät· tilh-äcklig hänsyn, vindpai·ken ska inte gå ända fram till Natura2000området, utan lätnpligen minskas så att som nätmast gå minst 10 km från nätnnda
omr åde, gätna 15 km.

Ölands Naturskyddsförening - c/o
- Kungsgårdsvägen 26 A - SE 393 53 KALMAR
Organisationsnwnmer 832000-4230 Bankgiro 5881-45 18 oland.naturskyddsforeningen.se
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Ofta avslutas texten om en viss påverkansrisk att detta kommer att studeras
noggrannare i ett uppföljande kontrollprogram. Det är givetvis bra att sådant
genomförs, men om detta visar en tydlig påverkan, så är ju byggnationen tämligen
irreversibel. Alltså krävs detaljerade och långtgående MKB-direktiv, från den
myndighet som har detta ansvaret.
I framställningen finns en hel del vetenskapliga referenser för att styrka att vindparken
i många avseenden har bara liten påverkan. Men det bör, för vaije påverkansparameter
ifrågasättas om det kanske också finns mer kritiska studier, som alltså visat en stöne
påverkan, det är ett objektivt vetenskapligt ansvar.

För Ölands naturskyddsförening
Fä.Ijestaden dag som ovan

-

-
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Yttrande över samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd avseende
vindkrnftsprojektet Aurora

Namrvårdsverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på samrådsunderlaget för
den mblicerade verksamheten. OX2 AB (bolaget) önskar synpunkter på det
planerade projektets lokalisering, omfattning och utfonnning samt de miljöeffekter
som projektet kan antas medföra. Den planerade vindkraft.sparken ligger i Sveriges
ekonomiska zon mellan Öland och Gotland i Egentliga Östersjön.
Naturvårdsverkets bedömning
Namrvårdsverket anser att det är viktigt att den 1isk för påverkan på fåglar och
fladde1möss som vindkraftsanläggningen kan medföra ingående undersöks, besklivs
och bedöms i den kommande miljökonsekvensbesklivningen. Utredningen bör även
innehålla förslag på skyddsåtgärder för att förebygga, hindra eller motverka sådan
påverkan.
Utveckling av grunderna för Naturvårdsverkets bedömning
I fråga om miljöprövningar som avser verksamheter till havs har Naturvårdsverket
tillsammans med Havs- och vattemnyndigheten sett ett behov av en tydligare
uppdelning mellan de båda myndigheterna när det gäller vilka frågor respektive
myndighet bevakar. Mot bakgmnd av detta avgränsar Nanuvårdsverket sin
bedömning i detta fall till att avse fåglar och fladdermöss. Vad gäller övliga ruter
och nanuvärden hänvisar vi till Havs- och vattenmyndigheten.
Fåglar
Natruvårdsverket anser att det behövs detaljerade studier av det sträck av fåglar som
sannolikt i varierande grad kan fö1modas passera området för den planerade
vindkraftsparken. Kunskapen om detta fågelsträcks omfattning och utbredning är
blistfälligt känt men omfattar sannolikt ett mycket sto1t antal individer av olika arter
med mspnmg i n01rn Skandinavien, Finland och nordvästra Ryssland. Beroende på
sträckets omfattning och utbredning skulle en vindkraftspark på den akn1ella platsen
kunna innebära att den kan utgöra en baiTiär med risk för kollisioner. Särskilt i
sämre vädersituationer då detta kan påverka fåglarnas orienteringsfö1måga.

BESÖK: STOCKHOLM - VIRKESVÄGEN 2
ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB
POST: 106 48 STOCKHOLM
TEL: 010 - 698 10 00
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I den föreliggande utredningen om sträckande fåglar bedömer Naturvårdsverket att
ett flertal frågor är nödvändiga att studera, vidare däribland sträckets omfattning och
utbredning, artsammansättning, tidsmässiga förlopp och flyghöjder. Dessa
förhållanden behöver studeras under såväl vår som höst. Då projektområdet ligger
långt ut till havs bedömer vi att visuella studier från land inte är tillräckligt. Data bör
samlas in under minst två på varandra följande år, beroende på vad som
framkommer, för att kunna bedöma variationer i olika arters uppträdande.
Eftersom fågelsträck varierar för olika arter avseende tidpunkter, intensitet, olika
väderförhållanden etc. är vår bedömning att mer sammanhängande mätningar är
nödvändiga, dvs. inte stickprovsmätningar vid enstaka tillfällen. Sträckrörelserna
behöver enligt vår bedömning sannolikt studeras med radarteknik/ljudinspelningar
som kan urskilja fåglarna på olika höjder under dygnets timmar och, där det är
möjligt, separeras till olika arter eller artgrupper. Eftersom många småfåglar är
nattflyttare och flyger i höjder från runt 300–400 meters höjd, och normalt inte
utsätts för några hinder på dessa höjder, är det viktigt att utreda risken för
kollisioner för dessa. Även effekterna av hindersbelysning kan behöva utredas
närmare och framförallt fasta ljussken kan dra till sig fåglar i samband med nedsatt
sikt. I utredningen behöver även ingå förslag på skyddsåtgärder enligt 2 kap
miljöbalken, exempelvis tekniker för stoppreglering av verken för att minimera
risken för kollisioner.
Utöver studier av sträckande fåglar anser Naturvårdsverket att det planerade
vindkraftsområdet och närliggande områdens betydelse för fiskätande fåglar
behöver utredas. Även om djupförhållandena inom det aktuella området gör att det
inte finns förutsättningar för musselätande dykänder kan det enligt
Naturvårdsverkets bedömning däremot finnas grisslor och eventuellt andra
fiskätande fåglar som periodvis uppehåller sig i området.
Fladdermöss
På motsvarande sätt som för flyttande fåglar ser Naturvårdsverket behov av
utredning även av fladdermöss som kan förmodas passera området för den
planerade vindkraftsparken. Flyttande fladdermöss bör studeras enligt samma
ambitioner som för fåglar för att kartlägga sträckrörelser och risker.
Kumulativa effekter
Naturvårdsverket bedömer att kumulativa effekter med avseende på barriäreffekter
för flyttande fåglar, till exempel i relation till andra planerade vindparker i
närområdet, i vissa fall mycket stora parker, behöver utredas grundligt, bland annat
den av Hexagon AB planerade vindparken Kultje.
Naturvårdsverket anser att inte endast befintliga eller tillståndsgivna verksamheter
ska ingå i bedömningen av kumulativa effekter.
Det behöver göras en helhetsbedömning för att klargöra var vindkraftsetableringar
är bäst lämpade. Även om varje verksamhet i sig inte alltid utgör ett betydande hot
kan den kumulativa påverkan i slutändan bli omfattande. Naturvårdsverket anser
därför att en helhetssyn är nödvändig.
Påverkan på riksintresseområden m.m.
Den planerade vindkraftsparken omfattar upp till 370 vindkraftverk meden totalhöjd
på upp till 370 meter. Mycket höga vindkraftsverk, som i detta fall, innebär att
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verken är synbara på betydande avstånd. Avståndet till nä1maste land är i detta fall
d1ygt 30 km till Ölands östkust och till Gotland ca 20 km.
För att kunna bedöma vilken grad av påverkan den aktuella anläggningen kan ha på
de värden som avses att skyddas inom riksintresseområdena för naturvården och
fiiluftslivet bör fotomontage tas fram från de platser som ligger på nä1mast avstånd
och där känsligheten kan vara särskilt hög, bland annat Ölands östkust och Gotlands
sydspets. Dättill bör även beräkningar göras hur många dagar per år verken ät·
synliga, i relationer till olika väderförhållanden, och under vilka huvudsakliga
tidpunkter på året.
Natura 2000-områden
Det nätmast liggande Nanira 2000-området utgörs av Hoburgs bank och
Midsjöbankama som vindkraftsparken direkt gränsar till. Det finns även ett fle1tal
Nanira 2000-områden längs kusten på östra Öland och södra Gotland, och till havs i
sydöst om parken, vilka ligger på ett avstånd på som nätmast 20 km från den
planerade vindkraftsparken. Naturvårdsverket bedömer, utifrån nuvarande underlag
och de stora avstånden till områdena, att en Nanira 2000-pröving avseende fåglar
inte kommer att bli akn1ell i detta fall. Nanuvårdsverket kan dock komma att ändra
inställning nät· resultatet från fågelinventeringama finns tillgängliga.

-·

Beslut om detta yttrande i ät·ende NV-06260-20 har fattats av

För Natmvårdsverket

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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From:
Sent: den 27 september 2021 13:33
To: Kristina Nilsson Bromander <kristina.nilsson.bromander@ox2.com>
Cc: Registrator <Registrator@nrm.se>
Subject: Angående samrådsförfrågan OX2 vindpark Aurora
NRM ärendenummer 5.1.6-499-2021.
Angående samråd gällande OX2 Vindpark Aurora.
Naturhistoriska riksmuseet saknar tyvärr resurser att delta i denna typ av samråd. Museet kan dock
komma att yttra sig i ett senare skede när ärendet remitteras från berörd myndighet.
Hälsningar,

Samordning, utredning och förvaltning

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Besöksadress: Frescativägen 40
www.nrm.se
Mer av oss: Facebook, Instagram, Twitter, museets nyhetsbrev
Tänk på miljön innan du skriver ut detta mejl.
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www.sfpo.se

Göteborg den 24 september 2021
OX2
aurora@ox2.com

Synpunkter från SFPO – ”Aurora, samråd SEZ och KSL” och ”Aurora,
samråd Natura 2000”

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det
demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har
medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. SFPO står för ett
långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet,
selektivitet och kvalité. Vi tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på översänt underlag,
våra synpunkter återfinns nedan:
OX2 AB (bolaget) planerar att etablera en större vindpark till havs i Egentliga Östersjön inom
Sveriges ekonomiska zon, utanför Kalmar och Gotlands läns kuster. Vindparken (220 – 370
vindkraftverk) benämns Aurora och angränsar till Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna. Bolaget avser att ansöka om tillstånd för etablering av vindparken enligt lag
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (SEZ), samt om tillstånd för tillhörande
internkabelnät enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL). Inför ansökningarna om
tillstånd enligt SEZ och KSL samråder nu OX2 enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken (1998:808).
Bolaget avser vidare att ansöka om ett Natura 2000-tillstånd i enlighet med 7 kap. 28a § MB.
Bolaget bjuder nu in till att delta i det kompletterande samrådet och till att lämna synpunkter
avseende verksamhetens förväntade miljöpåverkan rörande Natura 2000-området.
SFPO vill inledningsvis påtala att vi känner en mycket stor oro för konsekvenserna av
den planerade storskaliga utbyggnationen av marina vindkraftsparker. Antalet pågående
projekt är långt mycket större än vad som rimligen kan tillåtas. Ingen har vetskap om

effekterna av en storskalig marin vindkraftsutbyggnad över tiden och här föreligger ett
behov av en vetenskaplig analys.

Lokalisering
Den planerade vindparken Aurora ligger i Sveriges ekonomiska zon i Egentliga Östersjön, drygt
30 km öster om Öland och drygt 20 km sydväst om Gotlands södra spets. Området är cirka 1
045 km2 stort och vattendjupet varierar mellan 43 och 88 meter.
I de ej beslutade havsplanerna, som lämnades till Regeringskansliet hösten 2019 av Havs- och
vattenmyndigheten, anges området såsom varandes för generell användning (G), sjöfart,
utredningsområde sjöfart samt yrkesfiske, där ingen särskild användning har företräde. Vi
konstaterar att området inte angetts som ett område för energiproduktion. De olika
alternativen för kabelkorridorer passerar genom ytterligare havsplaneområden som är utpekade
för bland annat försvarsintressen, natur, sjöfart och yrkesfiske och dessa områden är av
riksintresse för yrkesfiske. I omedelbar närhet till den planerade parken finns flera farleder
av riksintresse. I omedelbar närhet till den valda lokaliseringen finns N-2000 områdena
Hoburgs bank och Midsjöbankarna.
I området sker för närvarande företrädesvis ett pelagiskt fiske. Om torsksituationen hade varit
normal, vilket den inom en snar framtid förhoppningsvis åter är, hade fiske efter torsk bedrivits
i området. Torsksituationen i Östersjön är väl känd – situationen är synnerligen allvarligt
problematisk – och i ljuset därav anser SFPO att torsken inte bör utsättas för någon ytterligare
risk, såsom sådana som följer av etablerandet av en storskalig vindkraftspark. I området
fiskades det tidigare lax. Området är således viktigt för fisket och därmed också för svensk
livsmedelsproduktion och självförsörjningsgraden. I beskrivningen i samrådsunderlaget skrivs
att fisket i området är sparsamt, fisket som bedrivs är viktigt ävensom omfattningen av
detsamma kunde ha varit mycket större om torsksituationen varit normal.
SFPO noterar utifrån allt tal om samexistens att inga möten med fiskerinäringen har ägt rum
innan samrådsmaterialet översändes (sådant möte föreslogs därefter, men genomfördes ej från
bolagets sida).
Mot bakgrund av det ovan anförda kan vi inte anse att den valda lokaliseringen är bra, den
valda platsen är inte lämpad för någon vindkraftpark.

Val av teknik – flytande fundament
SFPO är på goda grunder skeptiska till flytande fundament.
SFPO efterfrågar i MKB fullständig information om hur man avser säkerställa att dessa
förankrade fundament över tiden ska bestå förankrade. SFPO tror inte att det finns någon
möjlighet att säkerställa att dessa förankrade fundament förblir förankrade över tiden och
därmed föreligger det åtskilliga säkerhetsrisker förenade med valet av teknik. En flytande
vindkraftspark medför betydande säkerhetsrisker, eftersom material som säkerställer förankring

över tiden inte existerar och risken är att det i området från tid till annan i framtiden kommer
att flyta omkring stora vindkraftverk. Dessa säkerhetsrisker bör nogsamt beskrivas i MKB.

Påverkan på fisk
Följande frågor förtjänar att besvaras på ett riktigt sätt i MKB:
Hur kommer förekomsten av fisk i området att påverkas av storskalig vindkraftsproduktion
(särskilt vad gäller skarpsill och torsk, som förekommer i området)? Det är uppenbart att det
handlar om en negativ påverkan, denna negativa påverkan bör sättas i ljuset av särskilt
torsksituationen, som föranlett många åtgärder för att säkerställa torskförekomst (dessvärre
hittills utan önskad framgång).
Hur kommer det marina livet i området att påverkas av de ledningar (elektromagnetisk
strålning) som med nödvändighet behöver installeras? Detta gäller särskilt ål och forskningen
förefaller inte enstämmig i graden av negativ påverkan – något som enligt vår uppfattning bör
föranleda en tillämpning av försiktighetsprincipen.
Hur kommer det oljud som vindkraftsparken skapar att påverka det marina livet i området över
tid? Det är väl känt att oljud orsakar beteendeförändringar hos fisk och en ökad mortalitet.
Risken torde vara uppenbar att det marina livet i området kommer att ändra beteende eller rent
av upphöra.
Hur påverkar den föreslagna vindkraftsparken tumlare som anses som särskilt skyddsvärda?

Kommentarer om konsekvenser för yrkesfisket
Figur 30 visar fiskeansträngningen i området år 2019, men endast vad gäller trålfisket. SFPO
anser att mer än ett år måste beskrivas, figuren borde innehålla ackumulerade data från de två
senaste decennierna och illustrera allt fiske.
Torsksituationen är för närvarande synnerligen dålig och långt ifrån normal. Vår tro är att
torsken kommer att återetablera sig i Östersjön och i det aktuella området. Det som sägs i 7.7
är inte korrekt, det förekommer till följd av den allvarliga torsksituationen inte något trålfiske
efter torsk i östra Östersjön för närvarande. Ytterligare ett påstående i 7.7 är felaktigt, att
vindkraftverk skapar en reveffekt med mer fisk. Fisk är ljudkänslig och kommer att förflytta sig
från platsen om en vindkraftspark anläggs. Om området skyddas från fiske så skulle det ha en
positiv effekt för fisket är likaså ett felaktigt påstående – det är för övrigt fiskförvaltaren som
förvaltar fisk, inte några bolag som vill uppföra marina vindkraftsparker. Ni talar om vidare om
samexistens i 7.7 – om det skulle vara trovärdigt borde ett samtal med fiskerinäringen ha skett
före ert val av plats, så har ej skett.
I 7.7 står vidare: ”De primära kabelkorridorerna in mot fastlandet går igenom riksintressen för
yrkesfiske omkring Öland. Även tre av de sekundära alternativen för kabelkorridorer berör
områden av riksintresse för yrkesfiske. Områden som tas i anspråk inom kabelkorridorerna är

dock väldigt små vilket leder till att yrkesfisket där inte förväntas påverkas nämnvärt.” Vi delar
definitivt inte den uppfattning som ni uttrycker.
Om vindkraftsparken, om den blir uppförs, skadar fisket anser SFPO att bolaget fullt ut ska
ersätta skadelidande fiskare.

Avslutande och sammanfattande kommentar
Området i fråga är av betydelse för svenskt yrkesfiske; området i fråga bör ej komma i
fråga för någon etablering av en vindkraftspark.
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YTTRANDE
Vårt datum: 2021-10-07

Ert datum: 2021-09-01

Vårt diarienummer: 33-1889/2021 Er beteckning: Aurora, samråd SEZ
och KSL
Handläggare

OX2 AB
Aurora
Box 2299
103 17 Stockholm
aurora@ox2.com

Yttrande i samråd om OX2 AB:s planerade ansökan om
tillstånd för etablering av vindpark Aurora till havs i Egentliga
Östersjön inom Sveriges ekonomiska zon utanför Kalmar och
Gotlands läns kuster
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 1 september 2021 tagit emot ovanstående ärende för
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande.
OX2 (bolaget) avser att söka tillstånd för en vindkraftpark med tillhörande internkabelnät, samt
eventuella anläggningsdelar för produktion, lagring och distribution av vätgas. Vindkraftparken
benämns ”Aurora” och har en areal av ca 1045 km2 och ligger i Östersjön öster om Öland (ca 30 km)
och sydväst om Gotland (ca 20 km). Bolaget avser söka tillstånd för etablering av vindparken enligt
lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon och om tillstånd för tillhörande internkabelnät och
eventuella rörledningar enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockellagen samt enligt 7 kap. 28 a§
miljöbalken (1998:808) vad avser det angränsande Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna (SE0330308). Bolaget genomför nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken
avseende innehållet i de miljökonsekvensbeskrivningar som ska ingå i ansökningarna. Bolaget avser att
göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska
zon och kontinentalsockellagen och en MKB för Natura 2000-prövningen.
SGU anser att verksamheten som bolaget avser bedriva är av sådan art och omfattning att den behöver
utföras med stor försiktighet avseende säkerhet och miljö. Det gäller såväl förberedande och
undersökande verksamhet som anläggande, drift och återställande av verksamhet.
Vad SGU förstår utifrån samrådsunderlaget så är det bolagets avsikt att bestämma den exakta
placeringen av vindkraftverk och stationer samt internkabelnät och eventuella vätgas anläggningsdelar
först efter att tillstånd erhållits. SGU har inga direkta invändningar mot ett sådant förfarande men anser
att bolaget behöver göra detaljerade undersökningar avseende hela den yta som kan komma att beröras
av verksamheten inklusive till berört djup under havsbottenytan. Undersökningarna ska ha samma
omfattning och frekvens som om platserna vara bestämda.
Det formella kravet på MKB aktualiseras enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln eftersom
bolaget avser undersöka havsbotten genom borrning se 3 a § nämnda lag. SGU föreslår att bolaget ändå
i MKB:n gör en samlad redovisning över den påverkan som projektet som helhet kan leda till, även om
vissa delar inte formellt omfattas av kravet på MKB.
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18

Tel: 018-17 90 00
Webb: sgu.se
E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2528
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SGU är av uppfattningen att det befintliga kunskapsunderlaget om havsbotten inom det aktuella
området inte är tillräckligt för att kunna ligga till grund för en MKB. Även om bolaget tillämpar ett
”worst case scenario” är det underlag som bedömningarna grundas på enligt SGUs mening alltför
översiktligt för att kunna ge ett adekvat resultat.
För att en prövning av verksamheten ska kunna göras behöver MKB:n innehålla resultat av
undersökningar som identifierar bland annat utbredning av finkorniga sediment (silt och lera), oavsett
ålder, i syfte att utreda eventuell grumling och ökad sedimentation. Observeras finkorniga sediment
som kan vara avsatta i industriell tid behöver sådana analyseras med avseende på innehåll av miljögifter,
i syfte att utreda en eventuell spridning av miljögifter från förorenade sediment. Eventuella
konsekvenser av grumling, ökad sedimentation och spridning av eventuella miljögifter från sediment
behöver beskrivas i MKB. Resultatet från detta ska även ligga till grund för förslag på
försiktighetsåtgärder för att minska riskerna för miljön.
Bolagets tillståndsansökan bör innehålla information om bottenförhållandena i en sådan
detaljeringsgrad att det är möjligt att göra en bedömning av vilka anläggnings-och nedläggningsmetoder
som är lämpligast inom hela det aktuella området. Eventuella miljömässiga konsekvenser av
anläggandet respektive nedläggningen samt eventuella förslag på åtgärder och försiktighetsmått behöver
också ingå i MKB.
Det är sannolikt att ljud alstrat av anläggningsarbete (borrning, pålning och spolning eller liknande) kan
påverka delar av den marina faunan. Möjliga konsekvenser av detta och åtgärder för att förhindra
negativ påverkan bör utredas i kommande MKB. Det är framför allt marina däggdjur, men i vissa fall
även fisk, som riskerar att påverkas negativt av sådana ljud.
Bolagets planerade geofysiska och geotekniska undersökningar kommer troligtvis också att alstra ljud
som riskerar att skada eller störa delar av den marina faunan. Detta gäller framför allt undersökningar
som utförs med seismisk utrustning och flerstråleekolod samt vid borrning.
Bolaget bör i MKB redogöra för hur undersökningar och anläggningsarbeten kan påverka Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) bland annat vad avser riskerna från
sedimentspridning och ljudutbredning.
För det fall muddring och/eller dumpning av muddermassor blir aktuellt behöver bolaget göra
undersökningar för att kunna bedöma eventuella risker och åtgärder i samband med detta. SGU
hänvisar till myndighetens rekommendationer angående muddring och dumpning, se Muddring och
dumpning (sgu.se), samt till Havs-och vattenmyndighetens vägledning: Muddring och hantering av
muddermassor, se Dumpning - Vattenkraft och arbete i vatten - Havs- och vattenmyndigheten
(havochvatten.se). Se även 15 kap. 27 § miljöbalken, kring dumpningsförbud.
SGU vill betona betydelsen av att bolaget anpassar metoder för konstruktion och förankring av
anläggningar utifrån havsbottens egenskaper, för att säkerställa att de står säkert under hela livslängden.
Vidare bör undersökningar och kontroller göras invid och runtom bland annat vindkraftverkens
fundament efter anläggandet för att upptäcka och åtgärda eventuella erosionsproblem och
stabilitetsproblem. Detta bör ske dels direkt efter anläggandet, dels därefter i lämpligt intervall tills det
kan uteslutas att erosionsproblem föreligger.

SGU

Sveriges
geologiska
undersökning
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Planering för-och anläggande av vindkraftsanläggn.ingar i svenska havsområden är numera relativt
omfattande varför kumulativa effekterna av ovan nämnda möjliga konsekvenser behöver utredas i
MKB.
ärendet har
od. . . . . . . deltagit.
har varit föredragande.
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Er beteckning
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Aurora

Infrastrukturavdelningen
Handläggare, direkttelefon

OX2
aurora@ox2.com

Sjöfartsverkets samrådsyttrande angående OX2 vindpark Aurora
Bakgrund
Sjöfartsverket har tagit del av samrådsunderlag för den planerade vindkraftparken
Aurora, belägen i Östersjön mellan Öland och Gotland.
Yttrande
Den planerade vindkraftsparken ligger i ett område med sjötrafikstråk som har
mycket intensiv sjötrafik.
Sjöfartsverket anser att tillgängligheten och sjösäkerheten för sjötrafiken behöver
utredas grundligt. Vindkraftsparkens utbredningsyta bör anpassas till
sjötrafikstråken och inte påverka sjöfarten i allt för stor utsträckning. Vidare vill
Sjöfartsverket att följande bör beaktas i en ansökan om vindkraft till havs:
Trafikanalys och riskanalys
Trafikmönstret i området måste kartläggas genom en analys av verklig sjötrafik
(ais-data). Denna bör bl.a. påvisa hur tillgängligheten för sjöfarten påverkas och
hur sjöfartens miljöavtryck påverkas av etableringen av vindkraftparken.
Analysen bör även jämföra trafikutvecklingen för flera år tillbaka i tiden för att se
mönster och tendenser.
Anläggandet av vindkraft till havs bidrar också till en ökad riskbild för
sjötrafiken. Konsekvenserna för människa, miljö och egendom kan vid en olycka
bli betydande; t.ex. om ett fartyg lastat med farligt gods kolliderar med ett
vindkraftverk med risk för utsläpp och fara för människoliv.
Därför anser Sjöfartsverket att en maritim riskanalys ska genomföras. Bland annat
risker, konsekvenser och effekter av riskreducerande åtgärderna bör utredas. Fasta
installationer till havs bör ligga på säkert avstånd ifrån etablerade stråk med
sjötrafik så därför bör ett säkerhetsavstånd fastställas. Säkerhetsavstånd är det
minsta avstånd som vindkraftsverken bör ligga från etablerade stråk för sjötrafik.
Inga vindkraftverk, inklusive rotorbladens extrempunkt, bör etableras närmare än
Leveransadress
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Organisationsnummer

Östra Promenaden 7

0771 63 00 00

202100-065401
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säkerhetsavståndet. Hur stort ett sådant avstånd bör vara finns inte fastställt utan
det pågår internationellt arbete och diskussioner kring ämnet och det finns olika
sätt att beräkna hur stort avståndet bör vara. Säkerhetsavstånd till vindkraft till
havs tas ofta fram som en del av riskanalysen. I riskanalysen bör det framgå hur
stort säkerhetsavståndet bör vara med beaktande av bl.a. de risker som föreligger
och andra riskreducerande åtgärder. Fastställande av tillräckligt säkerhetsavstånd
tas i samråd med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.
Trafik- och riskanalysen bör göras av ett oberoende kvalificerat institut. De bör
bifogas den förestående ansökan.
Radarstörningar
Det finns olika uppfattningar i vilken omfattning vindkraftparker kan ge
störningseffekter på fartygsradar. Då radarstörningar kan innebära negativ
inverkan på sjösäkerheten anser Sjöfartsverket att det är mycket viktigt
vindkraftverken utformas för att minimera radarstörningar och att eventuella
störningar kartläggs efter uppförandet. Om störningar uppkommer bör lämpliga
åtgärder omedelbart vidtas för att reducera eller eliminera dessa.
Verkens utformning
Utformning av vindkraftverken bör ske med hänsyn tagen till riskerna med
påsegling av fartyg.
Utmärkning av vindkraftverk
Vindkraftverken ska utmärkas för sjöfarten enligt Transportstyrelsens
rekommendationer, vilket är i enlighet med internationell standard1.
Utmärkningen är tillståndspliktig och ansökan om tillstånd görs hos
Transportstyrelsen. Vindkraftverken ska även utmärkas för luftfarten enligt
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering
av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten.
Anläggningsfas
Risker för sjötrafiken förknippade anläggningsfasen av en vindkraftpark bör
kartläggas och utvärderas. En handlingsplan bör i god tid innan byggstart tas fram
i samråd med sjöfartsmyndigheterna och fastställas senast tre (3) månader innan
byggstart. Senast sex (6) veckor före arbetets start ska detta meddelas till
Sjöfartsverkets Ufs-redaktion (ufs@sjofartsverket.se) så att information kan
delges genom sjöfartens informationsvägar. Informationen ska innehålla uppgifter
över område, tidsplan, omfattning, kontaktvägar till arbetsledning samt eventuella
andra uppgifter av betydelse för sjötrafiken. Informationen ska uppdateras i god

3 (3)
Datum

Vår beteckning

2021-09-29

20-03464-6

tid när så krävs. Likaså ska ovanstående kontaktas för att informera om när hela
arbetet avslutas. Angivande av koordinater ska ske i SweRef 99 TM.
Sjö- och flygräddning
Sjöfartsverket vill framföra att möjligheten till räddningsinsatser med helikopter
kan påverkas inom området för vindkraftparken vilket bör tas i beaktande.
Sjöfartsverket anser att det ska tas fram en beredskaps-, miljö och räddningsplan i
samråd med berörda myndigheter. Sjöfartsverket, med ansvar för sjö- och
flygräddning (JRCC) bör ingå bland dessa myndigheter.
Nedmontering av vindkraftspark
Sjöfartsverket anser att alla delar av vindkraftverken och andra installationer
inklusive dess bottenfundament ska avlägsnas så att bottentopografin återställs när
vindkraftsparken avetableras.
Sjömätning
Efter det att byggnationen är klar ska de nya anläggningarna mätas in och
vattenområdet sjömäts enligt sjömätningsstandard FSIS-44. Likaså ska
vattenområdet sjömätas efter det att vindkraftsparken i framtiden nedmonteras. En
sjömätningsplan bör tas fram i samråd med Sjöfartsverket innan sjömätning
påbörjas. Inmätning och sjömätning ska delges Sjöfartsverket så att sjökort sedan
kan uppdateras.
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1. Introduktion
OX2 AB, är en av de ledande aktörerna inom storskalig vindkraft i Europa och
planerar en etablering av en vindpark till havs i Sveriges ekonomiska zon. Vindparken
benämns Aurora.
Denna tekniska beskrivning utgör underlag till ansökan om tillstånd enligt lagen
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (”SEZ”), tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (”KSL”) samt tillstånd
för Natura 2000 enligt 7 kap. 28a § miljöbalken. Den tekniska beskrivningen är
framtagen av OX2 AB.
Syftet med denna tekniska beskrivning är att ge en samlad bild över den verksamhet som OX2 söker tillstånd för. I den tekniska beskrivningen redogörs för de
olika valmöjligheter som OX2 överväger gällande bland annat vindparkens layout,
fundament (inklusive dimensioner), installationsmetoder samt antal vindkraftverk
och deras höjd. De enskilda verkens placering är flexibel inom verksamhetsområdet där slutlig placering av vindkraftverken, totalhöjd och fundamentsteknologi
kommer fastställas efter detaljprojektering och med hänsyn till val av bästa möjliga teknik och områdesförutsättningar. Ytterligare strukturer som planeras inom
verksamhetsområdet är de plattformar för transformator- och omriktarstationer
som är nödvändiga för transmissionen från vindparken. I tillägg beskrivs metoder
för kabelnedläggning och installation av transformatorstationer. Fokus ligger på
att beskriva de tekniska delarna som har en potentiell påverkan på miljön. Den
tekniska beskrivningen redogör även för de olika faserna under projektet; anläggningsfas, driftsfas och avvecklingsfas.
I handlingen används benämningarna projektområde och verksamhetsområde.
Med projektområde avses det havsbaserade projektområdet som är kopplat till
projektet, det vill säga både området för själva vindparken och området för tillhörande kabelkorridorer. Med verksamhetsområde avses det område inom vilket
vindkraftverk anläggs.
Anslutningspunkt är i dagsläget inte fastställd och därför redovisas de korridorer
som kan bli aktuella beroende på vilken anslutningspunkt som slutligen fastställs.
Med det framtida elsystemets och energiförsörjningens behov vill projektet Aurora
ha möjligheten till en optimal energiförsörjning av samhälle och industri.

Figur 1. Havsbaserad vindpark
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1.1 Vindparkens komponenter
En vindpark består i huvudsak av vindkraftverk som är monterade på fundament som
på olika sätt är förankrade i havsbotten, ett internt kabelnät som binder samman
vindkraftverken till en eller flera transformatorstationer och anslutningskablar
som för producerad elektricitet till en anslutningspunkt på land (se Figur 2).

Figur 2. Exempel på de primära komponenterna som hör till en havsbaserad vindpark

Runt fundamenten anläggs erosionsskydd. Internkabelnätet för överföring av den
producerade elektriciteten förläggs mellan vindkraftverken, på eller i havsbotten,
och inkluderar en fiberoptisk kabel för kommunikation med vindkraftverken.
Kabelnätet från vindkraftverken ansluts till en eller flera havsbaserade
transformatorstationer. De havsbaserade transformatorstationerna innehåller
elektrisk utrustning såsom transformatorer och kompenseringsutrustning, för
att bland annat transformera spänning till en högre nivå för att effektivisera
energiöverföringen till land. Från transformatorplattformen anläggs flera
anslutningskablar, även kallade exportkablar som förbinder vindparkens transformatorstationer med land. I strandkanten övergår sjökablar till markkablar fram
till den valda anslutningspunkten där vindparken ska uppfylla gällande elnätskrav.
Vid denna anslutningspunkt anläggs vanligen en transformatorstation för att
anpassa spänningen till transmissionsnätet.
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En havsbaserad vindpark omfattar följande huvudsakliga komponenter:
•

Havsbaserade vindkraftverk (vindkraftverk bestående av torn, rotor, blad och
nacellhus)

•

Fundament för vindkraftverk

•. Sjökablar för internt kabelnät samt kommunikation mellan vindkraftverken.
•

Sjökablar för anslutning av vindparken till transmissionsnätet på landet

•. Fundament för havsbaserad transformatorstation, samt tillhörande överbyggnad
(plattform)
•

Erosionsskydd för fundament

•

Mätmast/LIDAR

1.2 Utveckling av teknik inom vindkraft
Den havsbaserade vindkraftsindustrin är ingen ny industri men den fortsätter att
präglas av en omfattande teknisk utveckling gällande vindkraftverk, fundament
och ökad storlek på rotor vilket gör det i nuläget svårt att förutse exakt vilken teknik
som kommer att finnas tillgänglig och som kommer att vara den bästa möjliga
lösningen vid tiden då vindparken byggs. De senaste åren har vindkraftverken
kunnat byggas allt större och därmed mångfaldigt effektivare vilket är av fördel
då det möjliggör en större elproduktion på samma yta som tidigare. Ökad effekt
kräver i regel större rotordiameter vilket medför behov av ökad totalhöjd (se Figur
3). Större rotorer kräver också mycket större avstånd mellan vindkraftverken så
att vindresursen utnyttjas optimalt.
Även undersökningsmetoder, utformning och storlek på vindkraftverkens
fundament samt dess installationstekniker utvecklas, effektiviseras och
förbättras ständigt. Kapaciteten i överföringskablar har ökat och det har även
blivit möjligt att konstruera allt större transformatorstationer. Utveckling av
likströmsöverföringslösningar har framskridit, vilket kan övervägas istället för
växelströmsöverföring. Genom utveckling i alla tekniska områden av en vindpark
har kostnaden för att producera och överföra elektricitet (LCOE, levelized cost of
energy) med havsbaserad vindkraft sjunkit kraftigt.
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2007

2012

2021

2025

2028

Lillgrund
Sverige
2,3 MW

Anholt
Danmark
3,6 MW

Kriegers Flak
Danmark
8,4 MW

Annonserad från
tillverkare
15 MW

Förväntad
utveckling
20+ MW

Rotordiameter
92 m

Rotordiameter
120 m

Rotordiameter
167 m

Rotordiameter
236 m

Rotordiameter
285 m

Figur 3. Illustration av historisk och förväntad utveckling av havsbaserade vindkraftverk. Illustratör:
Tobias Green
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2. Vindpark Aurora
2.1 Lokalisering
Den planerade vindparken Aurora ligger i egentliga Östersjön, inom Sveriges
ekonomiska zon, (se Figur 4). Området bedöms ha gynnsamma förhållanden för
etablering av vindkraft med en medelvind på cirka 9,5 m/s (på en höjd av 100
meter över havet) och består helt av öppet hav. Den planerade vindparken ligger
cirka 30 km öster om Öland och drygt 20 km söder om Gotlands södra spets.
Områdets area är cirka 1 045 km² och vattendjupet varierar mellan 43 och 88 meter.
Bottensubstraten inom projektområdet är relativt homogena och domineras inom
vindparken av lera och gyttja tillsammans med en blandning av sand, grov sand,
småsten och grus. I mindre områden i vindparkens centrala, norra och nordöstra
delar utgörs bottensubstraten av sten och stenblock.

Figur 4.Lokalisering av Aurora vindpark. © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket ]
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2.2 Parkutformning
Tillståndsprocessen och byggprocessen för en vindpark till havs tar tid och är
föremål för flera olika prövningar i olika instanser. Samtidigt sker en snabb
och kontinuerlig teknikutveckling, vilket beskrivs i avsnitt 1.2. Det medför att
mer kostnads- och miljöeffektiv teknik succesivt blir tillgänglig. Vindparkens
utformning, inklusive placering av kablar och transformatorstationer, kommer
att anpassas efter platsens förutsättningar avseende bland annat vind, klimat,
vågor, vattenströmmar, miljöpåverkan samt geologiska egenskaper. Den slutgiltiga
utformningen av vindparken kommer därför att bestämmas utifrån:
•

Den teknik (ex. beprövade fundament och installationsfartyg)
som finns tillgänglig vid tidpunkten för upphandling och byggnation.

•. Resultat av detaljundersökningar på siten gällande bland annat geologi, vindmätningar, vågor och strömmar.
•

Optimering av elproduktion och kostnader.

•. Miljöpåverkan och miljömässiga begränsningar kopplat exempelvis till
naturvärden, ljud, sedimentspridning och visuella intryck.
Vindkraftverkens storlek och antal resulterar i olika alternativ som kommer att
belysas och utvärderas utifrån den tillgängliga vindresursen i området. Den
planerade vindparken Aurora kommer att ha en uppskattad total installerad
effekt om cirka 5 500 MW och omfatta maximalt 370 vindkraftverk, en eller flera
vindmätningsmaster samt ett internt kabelnät som förbinder vindkraftverken till
flera transformatorstationer. Grundläggande uppgifter om vindparken redovisas i
Tabell 1.
Frigången mellan vattenyta och rotorspets är vanligen cirka 30 meter, höjd ovan
vattenytan är i förhållande till lägsta astronomiska tidvatten (LAT). Minsta avstånd
mellan vindkraftverken är cirka fem rotordiametrar. I den slutgiltiga utformningen
av vindparken kan vindkraftverken eventuellt placeras tätare i ytterkanterna av
området jämfört med dagens layout. Detta är för att maximera effektiviteten, dock
placeras aldrig vindkraftverken tätare än cirka fem rotordiametrar från varandra.
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Tabell 1. Grundläggande uppgifter om projektområdet.

Maximalt antal vindkraftverk1

370 stycken

Vindkraftverkens maximala totalhöjd

370 meter

Vindkraftverkens maximala rotordiameter

340 meter

Förväntat minsta avstånd mellan vindkraftverk

5 x rotordiameter

Estimerad kabellängd internkabelnät

1 250 m

Max antal transformatorplattformar

9

Förväntat antal anslutningskablar

14

Vindparkens yta

1 045 km2

Vattendjup

43-88 meter

Uppskattad total installerad effekt

5 500 MW

Uppskattad årlig elproduktion¹

24 TWh

¹ Beror av vindkraftverkens storlek

3. Vindkraftverk
Vindkraftverk fångar och omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk kraft.
Vindens rörelseenergi överförs till en axel som får vridmoment för att driva
generatorn som alstrar ström. Generatorn består av en roterande del (rotor) och
en stationär del (stator). I rotorn finns permanentmagneter eller en lindning som
alstrar ett magnetfält när ström leds igenom den. Då vindturbinen initierar en
rörelse i rotorn roteras alltså magnetfältet och när detta rör sig igenom statorns
lindningar induceras spänningar i dessa.

3.1

Vindkraftverkets komponenter

Översiktligt består ett vindkraftverk av tre delar; ett torn, en nacell och rotorblad.
I tornet finns hiss och stege för att kunna nå upp till nacellen. I tornet finns även
elektriska komponenter. Huvudkomponenterna i nacellen är växellådan, generator
och girmotorer.
Transformator kan finnas antingen i nacellen eller i tornet. På nacellen finns även
vindmätare. Vindmätaren ger bland annat information till girmotorerna som styr upp
vindkraftverket mot vinden. I generatorn överförs den mekaniska rörelseenergin
till elektrisk energi (växelström). Denna energi kan sedan transformeras till lämplig
spänningsnivå.
Vindkraftverk kan vara antingen vertikal- eller horisontalaxlade med två eller tre
rotorblad. Ett horisontalaxlat vindkraftverk har sin rotor ned-, alternativt uppvind i
förhållande till vindkraftverkets nacell. Den typ av vindkraftverk som har utvecklats
snabbast och som det har uppförts flest av hittills är trebladiga horisontalaxlade
uppvindsturbiner (Figur 5). Vertikalaxlade vindkraftverk är idag inte kommersiellt
gångbara.
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Ett vindkraftverks blad är normalt tillverkade av i huvudsak kompositmaterial,
medan tornen oftast utgörs av sektioner i stålrör. Vindkraftverk förväntas
producera el vid vindhastigheter från cirka 3 m/s och uppnå maximal produktion
vid vindhastigheter mellan 10 och 14 m/s. När vindarna (vid sällsynta tillfällen)
överstiger cirka 30 m/s stängs vindkraftverket av för att åter automatiskt starta
när vindhastigheten är lägre.
Antal och storlek på vindkraftverk som kan komma att bli aktuella i Aurora är
exemplifierat i Tabell 2. I exemplen har vindkraftverken en effekt på 25 MW
respektive 15 MW, vilka har antagits ha en totalhöjd om 370 meter respektive
260 meter, med en rotordiameter på 340 meter respektive 230 meter. I Figur 5
visas exempel på vindkraftverk i olika storlekar samt för fundament i varierande
vattendjup. De vindkraftverk som sannolikt kommer att vara aktuella vid tid för
upphandling och byggnation av vindpark Aurora förväntas ha en livslängd på 40 45 år.
I vindkraftverkets nacell finns förutom växellådsolja bland annat kylarvätska,
hydrauloljor, smörjoljor och batterivätskor. Därtill kommer exempelvis koldioxid
eller andra gaser i brandsläckningsutrustning. I de komponenter där olja/vätskor
förekommer är systemen slutna för att förhindra läckage. Skulle läckage uppstå
samlas det upp i avsedda uppsamlingstråg som rymmer hela den potentiella
kemikalievolymen. En del oljor byts ut i intervaller under driftsfasen, beroende på
vindkraftverkets drifttimmar och vilken typ av olja som används. Avfallsfettet som
uppkommer i smörjprocessen kan samlas upp i speciella fettuppsamlingstankar
och avlägsnas som en del av underhållsarbetet. Den totala mängden olja och
fluider som förväntas finnas i ett vindkraftverk förväntas uppgå till 20 000–25 000
liter.
Vid vissa väderförhållanden kan is bildas på vindkraftverkets torn och blad. För
att förhindra isbildning eller iskast från vindkraftverkens blad kan vindkraftverken
eventuellt komma att utrustas med ett isdetekteringssystem. Isdetekteringssystem
kan optimera vindkraftverkets driftläge genom att till exempel justera bladets
vinkel för att minimera eventuella iskast eller stänga av vindkraftverket helt. Det
finns även andra metoder för att förhindra isbildning genom att till exempel leda
värme från nacellen in i bladen eller direktvärme från komponenter installerade i
eller på bladen. Det pågår även utveckling av andra metoder för att förebygga och
motverka isbildning som kan finnas att tillgå under tidpunkten for anläggning av
vindparken.
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Figur 5. Exempel på trebladiga horisontalaxlade uppvindsturbiner. D = rotordiameter, H = totalhöjd, G
= frigång, d = vattendjup.
Tabell 2. Exempel på dimensioner av de vindkraftverk som kan bli aktuella för Aurora.

Exempel 1

Exempel 2

Effekt per vindkraftverk

25 MW

15 MW

Rotordiameter, D (m)

340

240

Navhöjd (m)

190-200

135-145

Totalhöjd, H (m)

370

270

Frigång, G (m)

30

30

3.2

Installation

Vindkraftverk installeras vanligen i delar med flera lyft där man utnyttjar ett kranfartyg. Vindkraftverkets komponenter kan transporteras ut på pråm ut till vindparken och monteras på fundamenten med hjälp av en stödbensplattform (Figur
6) eller ett flytande kranfartyg, alternativt transporteras ut på installationsfartyget. Efter installation av tornet lyfts och monteras nacellen på tornet och därefter
de tre bladen. Denna installation är väderkänslig. Det förekommer utveckling av
lösningar där montering av vindkraftverk sker i en hamn och där konstruktionen
bogseras ut till platsen.
När vindkraftverken är installerade kan komponenterna anslutas till det interna
kabelnätet.
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Figur 6. Montering av vindkraftverk med ett fartyg av typen stödbensplattform (jack-up). Källa: COWI

3.3

Utmärkning av vindkraftverken

Vindkraftverken inklusive mätmaster kommer att utmärkas för luft- och sjöfart enligt
gällande regelverk och föreskrifter vid tidpunkten för byggnation. Enligt nu gällande
regelverk på svenskt territorium (TSFS 2020:88) ska vindkraftverk med en höjd
över 150 meter, och som är placerade i parkens ytterkant förses med högintensivt
vitt blinkande ljus på nacellen. Vindtparker som är bredare än fyra km behöver
dessutom utrustas med högintensivt ljus inuti parken och alla övriga vindkraftverk
utrustas med ett lågintensivt rött ljus. Vid en totalhöjd över 315 meter kan ytterligare
belysning behövs.
Ytterligare sjösäkerhetsmärkning kan förekomma beroende på vindparkens läge
i förhållande till farleder och trafikstråk, (enligt TSFS 2017:66). Bland annat kan
tornet markeras med ID-nummer, samt en gulmålad yta som markerar segelfri
höjd. Vindkraftverken kan utrustas med radar (racon), mistsignal och AIS.
Gällande utmärkning av vindkraftverken kommer en dialog att föras med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket.
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3.4

Mätning av metrologiska parametrar mätmast eller LiDAR

En eller flera mätmaster kan komma att installeras för att komplettera tillgängliga
vinddata från området. En mätmast har vanligen en höjd som motsvarar
vindkraftverkens navhöjd och installeras på samma sätt som ett vindkraftverk,
med ett fundament som förankras i botten. Fundament för en mätmast är dock
betydligt mindre än för ett vindkraftverk. Data från mätmaster kan även användas
för att under installation följa upp förutsättningarna för olika lyft, där det kan finnas
krav på maximala vindhastigheter, och senare för uppföljning av vindparkens
produktion. Data från mätmaster kan även användas för att göra underlag för
lastberäkningar för vindkraftverkens fundament.
En teknik som utvecklas snabbt och har potential att ersätta en mätmast är
LiDAR (Light Detection and Ranging). Lidarteknologin använder laser för att mäta
vindhastigheten över havsytan och kräver således ingen mast. Utrustningen
kan placeras antingen på ett bottenförankrat fundament eller på en flytande
plattform. I dagsläget är denna mätteknik inte certifierad för att göra underlag för
lastbestämningar men i framtiden förväntas detta att vara möjligt.
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4. Fundament
Val av fundament beror på ett flertal olika faktorer: primärt vattendjup, geologi, vindoch vågförhållanden samt miljömässigt hänsynstagande och kostnader. Eftersom
både vattendjup och geologiska förutsättningar varierar inom vindparken kan olika
typer av fasta eller flytande fundament bli aktuella. Nedan följer en redogörelse för
de olika typer av bottenfasta respektive flytande fundament som bedöms kunna
bli aktuella.
Bottenfasta fundament förankras i eller stabiliseras på havsbotten antingen genom
pålning, undertryck applicerad på sugkassuner (suction buckets), eller med hjälp
av gravitationskraften i det fall gravitationsfundament används. Den tekniska
utvecklingen har medfört att bottenfasta fundament kan byggas på allt djupare
vatten.
Ett alternativ till de idag använda bottenfasta fundamentstyperna är en flytande
fundamentslösning, som växer fram som ett alternativ för områden med ett större
vattendjup (djupare än 60-70 meter). Tekniken är tillämpad i olje- och gasindustrin
där man använt sig av flytande fundament för att komma åt oljereservoarer på
djupt vatten.
Flytande fundament kan huvudsakligen delas in i fyra olika koncept: barge-fundament, semi-flytande (semi-submersible) fundament, sparfundament och TLP
(tension-leg platform). Exempel på de olika alternativa bottenfasta och flytande
fundamenttyperna illustreras nedan.
OX2 har låtit konsultbolaget COWI genomföra en utvärdering av olika fundamentstypers lämplighet för Aurora. COWI har studerat områdets geologi och beräknat
fundamentens storlekar, som blir avgörande för det fysiska anspråket fundamenten kan utgöra på botten. Som underlag har tillgänglig och framtagen information
gällande geofysik, vind- och vågklimat från parkområdet använts. Beräkningarna
tar hänsyn till förväntade laster från vindkraftverk med rotordiameter upp till 340
meter.
Dimensionen av fundamenten är beräknade av COWI utifrån ett worst-case
scenario. Storlekar, penetrationsdjup med mera kommer att optimeras i takt med
att ytterligare undersökningar genomförs på siten i samband med detaljprojektering.
Flera olika typer av fundament kan komma att användas inom parkområdet.
Utifrån geologiska förhållanden på platsen och den teknik som är tillgänglig
idag är det följande fundament som är aktuella för Aurora: monopilefundament,
fackverksfundament med pålar samt flytande fundament. Varken typen
gravitationsfundament eller förankring med monobucket eller suction bucket
bedöms som lämpliga på Aurora och behandlas därför inte närmare.
Nedan följer en kort beskrivning av de fundamentstyper som kan bli aktuella för
vindparken Aurora.
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4.1

Bottenfasta fundament

Fundamentets funktion är att dels bära upp vindkraftverken och dess laster.
Enkelt består fundamentet av tre delar: den nedre delen som säkrar förankringen
i eller på havsbotten, en del för att nå upp över vattenytan och den översta delen,
övergångsstycket, som ansluter fundamentet till tornet för att säkerställa att
tornet står vertikalt. Havsbottenförhållandena och vattendjupet är oftast primära
faktorer som avgör vilka bottenfasta fundamentlösningar som är lämpliga att
applicera. Utifrån den teknik som är tillgänglig idag är det framförallt två olika
typer av bottenfasta fundament som bedöms bli aktuella: monopilefundament,
och fackverksfundament. Dessa två grundtyper kan även kombineras som olika
hybridlösningar.
Nedan redogörs de vanligaste typerna av bottenfasta fundament (Figur 7):
•

Monopilefundament: stålcylinder vanligen pålade i havsbotten

•

Monopilefundament förankrat med sugkassun, s.k. monobucket

•

Gravitationsfundament av betong eller annat material

•

Fackverksfundament med sugkassuner (jacketfundament med suction bucket):
en fackverksstruktur som grundläggs på tre eller fyra ben och förankras med
sugkassuner

•

Pålade fackverksfundament (jacketfundament med pinpiles): en fackverksstruktur som grundläggs på tre eller fyra ben som förankras med stålpålar
(pinpiles) som penetreras ner i havsbotten

Figur 7. Exempel på olika typer av bottenfasta fundament.

Övergångsstyckets syfte är att ansluta tornet till fundamentet och justera lutningen
så att tornet hamnar helt vertikalt, även om fundamentet skulle ha kommit något
snett. Övergångsstycket och fundamentet monteras ihop genom bultning eller
cementering (grouting). Cementblandningen sprutas in mellan övergångsstycket
och fundamentet. Alternativt så kan en kombination av cementering och bultning
användas.
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För att skydda fundamentet från eventuell packis kan en iskrage (ice cone) monteras
vid vattenlinjen. På fundamentet finns också någon form av angöringssystem
(boat-landing), mot vilken en servicebåt kan angöra och personal komma över
till en plattform vid vindkraftverket (Figur 8). Denna plattform placeras så att den
inte översköljs av vatten, ens vid högvatten. Den elektriska anslutningskabeln kan
antingen placeras inne i fundamentet och dras ut mot botten eller i en så kallad
j-tube, ett j-format rör på utsidan av fundamentet.
På de delar av fundamenten som är i metall kan katodiskt skyddande offeranoder
användas för att förhindra oxidation och korrosion. Anoderna består av metallstavar som fästs utanpå och inuti fundamenten och består vanligen av legeringar
av aluminium- eller magnesium, där mindre än 5 procent av vikten består av
andra metaller.  Istället för att fundamenten korroderar är det anoden som
förbrukas och korroderar. Det finns även andra metoder för att motverka korrosion
så som katodiskt korrosionsskydd med hjälp av ström.

Figur 8. Exempel på angöringssystem vid ett vindkraftverk. Källa: Göran Loman

4.1.1

Monopile fundament

Ett monopile fundament är svagt koniskt och består av en enkel stålcylinder (pile)
(Figur 9) som normalt försänks i botten genom pålning eller borrning, alternativt en
kombination av pålning och borrning. Fundamentets diameter och förankringsdjup
dimensioneras bland annat efter belastningen från vindkraftverket, geotekniska
förhållanden, vattendjup samt vind och vågförhållanden.
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Figur 9 Till vänster: illustration av ett färdigt installerat monopilefundament. Till höger: tillverkning av
monopilefundament. I bakgrunden syns färdiga övergångsstycken. Källa: COWI

Monopile-fundament passar bäst vid bottensubstrat med stenblandad lera, med
fast underliggande skikt. Tekniken är olämplig vid bergig botten, hög förekomst
av block eller vid mjuk botten (Hammar et al. 2008). För att förhindra erosion
anläggs runt fundamentet erosionsskydd, se avsnitt 4.3. Fundamentet skyddas
från korrosion vanligen genom en kombination av att målas i korrosionsskyddande
färg och anoder.
Tekniken med monopile är välbeprövad och av befintliga havsbaserade vindparker
i drift är grundläggning med monopile den vanligast förekommande tekniken. I
närheten av svenskt vatten har monopile bland annat använts inom vindparken
Anholt i Danmark, vid Vattenfalls projekt Kriegers flak på danskt vatten och på den
tyska parken Baltic 2 (vid Kriegers flak) på tyskt vatten vid gränsen till Sverige,
samt vindparken Arkona, sydväst om Rönne.
För att optimera fundamentens storlek och mängden material anpassas vanligen
varje fundament efter platsens specifika förutsättningar. Den monopile som kan bli
aktuell vid Aurora för ett vindkraftverk med en rotor på 340 meter bedöms ha en
diameter om upp till cirka 14 meter och ett penetrationsdjup på upp till 60 meter.
Totalvikten har beräknats till 2000 – 5300 ton beroende på val av vindkraftverk
samt djupet på den enskilda positionen. Erosionsskyddets diameter beräknas vara
maximalt 60 meter med en tjocklek på cirka 1,5 meter.
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4.1.1.1 Installation
Det övergripande händelseförloppet i anläggningens installationsfas är följande:
1. Eventuell förberedelse av havsbotten
2. Transport och lyft av fundamentet till position
3. Pålning (inklusive ljuddämpande aktiviteter)
4. Installation av vindkraftverk på fundamentet
5. Anslutning av internkabelnät mellan fundamenten
6. Anslutning av internkabelnätet till transformatorstation
Anläggning av monopile kräver i regel ingen eller liten förbehandling av havsbotten,
däremot krävs fartyg med stor lyftkapacitet under installationen. Vid installationen
kan rören antingen transporteras ut flytande (med ändarna förslutna), transporteras
på en pråm alternativt på ett installationsfartyg. Anläggning påbörjas genom att ett
fartyg positionerar sig vid infästningspunkten, vanligen är det av ett fartyg av typen
jack-up (se Figur 16), som lyfter upp sig med stödben över vattenytan, alternativt
kan det vara ett flytande kranfartyg. Via kransystemet placeras fundamentet i
en pile-gripper, vars funktion är att hålla fundamentet vertikalt, som placeras på
bestämd position. Via denna pile-gripper sänks fundamentet ner i vattnet och
därefter påbörjas pålning där en hydraulisk hammare pålar ner fundamentet
i havsbotten. Styrka och slagfrekvens av hammaren anpassas efter rådande
förhållande.
4.1.1.2 Pålning
Pålning av monopilefundament sker genom att en hammare slår ned fundamenten
i havsbotten. Styrka och slagfrekvens anpassas efter rådande förhållande tills att
man nått önskat djup ned i sedimentet. Hammaren kommer troligen använda upp
till 6 000 kJ för pålning. Vanligen påbörjas pålning med så kallad mjuk-start där
man börjar pålning med att knacka ganska försiktigt (cirka 10–15 % av maximal
energi) för att ge tumlare och andra djur tid att lämna området. Varefter pålningen
övergår i en så kallad ramp-up period där pålningsenergin succesivt tilltar tills man
når upp till maximal pålningsenergi. Genom pålning förs monopilefundamentet ned
till projekterat djup, cirka 60 meter. Pålning genererar höga ljudnivåer i vattnet och
åtgärder kommer att vidtas för att begränsa ljudutbredningen runt arbetsområdet.
Vid förekomst av stenblock eller annat svårgenomträngligt bottensubstrat avbryts
pålningen och en borr kan sänkas ned i cylindern för att ta sig genom materialet
innan pålning återupptas. Därefter sker montering av övriga delkomponenter,
exempelvis övergångsstycke stegar (boat landing), reling, kran med mera.
Avslutningsvis läggs vid behov erosionsskydd runt fundamentet.
Installation av ett monopilefundament tar vanligen ett till två dygn, där själva
pålningen vanligen tar cirka sex timmar per fundament. Övrig tid inkluderar
positionering och förflyttning av fartyg samt vidtagande av skyddsåtgärder
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och förberedelser inför lyft av pålen med mera. Den effektiva pålningstiden av
monopiles inom vindparken är cirka 90 dygn, medan installationen av fundament
pågår i cirka 1 till 2 år, delvis beroende på under vilken säsong installationen sker,
samt hur mycket borrning som krävs. Installationsarbete till havs kräver marginaler
då vädret kan vara nyckfullt och det är viktigt att upprätthålla en säker arbetsmiljö.
4.1.1.3 Borrning
Om botten är av hård karaktär kan installation av samtliga pålar att kräva borrning.
Detta sker från en borrplattform. Borrkaxet kan antingen spridas vid ytan eller vid
botten, alternativt kan det samlas upp och tas om hand på en pråm. Om massorna
är förorenade kan de behöva transporteras in till land för korrekt hantering av
miljöfarligt avfall.
Den sedimentspridning som kan tänkas uppkomma vid arbeten med installation av
fundament och kabelnedläggning har modellerats för att avgöra sedimentspridnings
storlek och omfattning. Alla antaganden har skett utifrån ett worst-case scenario.

Figur 10 Exempel på borr som kan användas vid borrning av pålar. Källa: Bauer Group
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Vilken typ av borrvätska som används beror dock på materialet som borras.
Vanligtvis används guar- eller xantumgummibaserad borrvätska, eller möjligtvis
ett bentonitborrslam, men detta är mindre vanligt till havs och mer troligt att det
används för HDD (horisontellt styrd borrning) vid kusten. Alla dessa produkter är
naturliga och biologiskt nedbrytbara har därför begränsad miljöpåverkan och är
vanligtvis inte ett problem att släppa ut på havsbotten under borrning.
Sammanfattningsvis är fördelarna med monopile att det är en välbeprövad
teknik som är relativt enkel att tillverka, transportera och installera. I driftsfasen
är den enkla strukturen lätt att inspektera. Fundamentstypen kräver begränsad
preparering av botten innan installation, tar relativt liten bottenyta i anspråk och
installationen är relativt snabb. Nackdelen med en pålad monopile är alstringen
av undervattensljud, utan ljuddämpningsåtgärder, vid installationen som med sin
impulsiva karaktär kan störa djurliv i närheten. En monopile som anläggs genom
borrning ger upphov till miljöpåverkan genom de sediment som uppstår vid
borrningen, om inte sedimenten hanteras istället för att släppas ut.
4.1.2

Fackverksfundament

Fackverksfundament är en nätverkskonstruktion av stålrör/balkar (Figur 11), som
normalt förankras i botten genom pålning. Ett fackverksfundament för Aurora har
en bottenbredd upp till 55 meter. Tekniken härstammar från oljeindustrin och är
därför anpassad till och beprövad på stora djup, ofta över 40 meter. Stålrören i
konstruktionen fixeras vanligen i varandra genom svetsning eller med hjälp av gjutna
hylsor. Om botten är av hård karaktär kan borrning krävas. Fackverksfundament
till vindkraftverk har idag vanligen tre eller fyra ben (Tabell 3). Mellan fundamentet
och tornet placeras ett övergångsstycke. Fackverksfundament bedöms primärt
kunna bli aktuellt inom delar av Aurora vars vattendjup understiger cirka 70 meter.
Vikten av ett fackverksfundament med tillhörande övergångsstycke inom Aurora
bedöms vara upp till 3 200 ton, exklusive vikten för pålar.

Figur 11. Till vänster: illustration av fackverksfundament). Till höger: färdigmonterade 4-bensfackverksfundament inklusive övergångsstycke redo att transporteras till havs. Källa: COWI

Teknisk beskrivning

21

Fackverksfundament förankras i botten genom att 3 till 4 stålrör (pinpiles) pålas
fast i bottensedimentet varefter hela stålkonstruktionen kan monteras i ett
stycke. Alternativt kan man först ställa hela fackverksstrukturen på botten och
därefter slå ner pålarna. Både pålningen och borrning föregår på liknande sätt
som för monopile. Pålarna estimeras ha en diameter på cirka 4,5 meter och ett
penetrationsdjup om ner till cirka 60 meter.
Behovet av erosionsskydd i form av sten eller motsvarande kommer utredas
senare i projektet och kan tillkomma och läggs inom ett avstånd på cirka 4 till 6
meter per stålrör.
4.1.2.1 Installation
Det övergripande händelseförloppet i anläggningens installationsfas är följande:
1. Eventuell förberedelse av havsbotten
2. Transport och lyft av fundamentet till position
3. Pålning (inklusive ljuddämpande aktiviteter)
4. Installation av vindkraftverk på fundamentet
5. Anslutning av internkabelnät mellan fundamenten
6. Anslutning av internkabelnätet till transformatorstation
Inför installation av fackverksfundament kan viss bottenpreparering krävas. Primärt
handlar det om att säkerställa en relativt jämn yta och ta bort stenblock och
dylikt. Fackverksfundament transporteras ut på pråm eller ett installationsfartyg.
Med hjälp av en stödbensplattform eller ett flytande kranfartyg lyfts fundamentet
på plats.
Om fundamentet installeras med pinpiles, dvs mindre stålpålar, kan de pinpiles
som förankrar fackverksfundamentet antingen i förväg ha placerats i en ram på
botten, som sedan fundamentet fästs mot eller så placeras fundamentet direkt på
botten, varefter pålning sker av pinpiles. Eftersom pålen är mindre än för monopile
sker pålningen med mindre kraft och genererar därmed en mindre ljudutbredning.
I övrigt sker pålningen på liknande sätt som för monopilefundament. Den totala
tiden för pålning blir dock längre eftersom varje fundament har flera ben som
måste förankras. Därefter sker montering av övriga delkomponenter, exempelvis
övergångsstycke, stegar, reling, kran med mera. Avslutningsvis anläggs vid behov
erosionsskydd runt fundamentet.
Installation av ett fackverksfundament tar vanligen två till tre dygn, där själva
pålningen vanligen tar cirka tre till sju timmar per påle. Varje fundament har antingen
tre eller fyra ben och därmed lika många pålar. Övrig tid inkluderar ompositionering
och förflyttning av fartyg samt vidtagande av skyddsåtgärder och förberedelser
inför lyft av pålarna med mera. Installationen kan föregå med flera fartyg där till
exempel ett fartyg installerar pålar och ett annat lyfter själva fackverksstrukturen.
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Den effektiva pålningstiden för vindparken förväntas att vara drygt 14 månader,
medan installationen av fundament kan pågå i cirka 3 år, beroende på vilken
säsong installationen sker, hur mycket borrning som uppstår under installationen.
Sammanfattningsvis, fördelen med fackverksfundament är att de är applicerbara
på stora vattendjup och att bottenytan som tas i anspråk för själva fundamentet
är relativt liten. Ljudalstringen vid pålning är med största sannolikhet mindre än
vid installation av monopilefundament då pålen har en mindre diameter och det
därmed krävs mindre pålningsenergi, dock avgörs den slutliga ljudalstringen på vilka
ljuddämpade åtgärder som vidtas. Däremot krävs mer bottenpreparering än vid
monopilefundament eftersom alla benen måste stå på samma nivå. Installationen
tar längre tid än för monopile på grund av att fler pålar ska förankras.
4.1.3

Jämförelse av bottenfasta fundament

Vid anläggning av fundament och transformatorstationer/plattformar kommer
en bottenyta tas i anspråk. Störst påverkan gällande bottenanspråk för olika
fundamenttyper och plattformar har gravitationsfundament (som inte planeras
att användas för Aurora).
I Tabell 3 redovisas en jämförelse av de olika fundamentsalternativen och tekniska
specifikationer såsom installationsmetod och penetrationsdjup för respektive
fundamentstyp.
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Tabell 3. Jämförelse av fundament gällande bottenanspråk, penetrationsdjup och installationsmetoder.

Exempel/referensturbin;
25MW

Monopile

Fackverk (pålning)

Projektområde total yta (km²) 1 045

1 045

Antal

370

370

Dimensioner bredd x-led

14,3 i diameter

55

Dimensioner bredd y-led

14,3 i diameter

55

Förankringspunkter

1

4

Förankringspunkt,
bottendiameter

14,3 i diameter

4x4,5

Bottendiameter med
erosionsskydd

60

4x10

Penetrationsdjup

60

65

Pålning

Ja

Ja

Borrning

Troligen

Troligen

Sedimentspridning

Ja

Eventuellt

Muddring

Eventuellt

Eventuellt

Muddringsmassor m3

0

0

Bottenanspråk (km²)

0,059

0,024

Bottenanspråk med
erosionsskydd (km²)

1,046

0,116

Bottenanspråk förhållande till 0,10%
parkområde

0,011%

Vikt fundament (ton)

5 300

2 200

Vikt övergångsstycke (ton)

650

600

Vikt förankring (ton)

0

1 200
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4.2

Flytande fundament

En teknik som är under utveckling är flytande fundament och förväntas göra stora
framsteg under de kommande åren. Flytande fundament har under en längre tid
använts i olje- och gasindustrin.
Tekniken möjliggör installationer på större vattendjup än de traditionella bottenfasta
fundamenten. Dessutom är bottenförhållandena mindre avgörande i jämförelse
med bottenfasta fundament. Även miljöpåverkan på bottenmiljö och marint
liv som kan orsakas av borrning/pålning kan minskas tack vare den flytande
tekniken. Flytande fundament består förenklat av tre delar, en flytstruktur, på
vilken vindkraftverket är monterat, förankringslinor samt förankringar som fäster
förankringslinorna i botten.
Det finns olika varianter av flytande fundament som kan delas upp i fyra kategorier.
Spar, Barge och Semiflytande är tre varianter med stora fundament som förankras
vid havsbotten med hjälp av långa kedjor eller staglinor som fästs med någon
form av ankare. Den fjärde varianten, TLP (tension leg platform) har en mindre
plattform och är förankrad i havsbotten med vertikalt löpande linor. Denna teknik
kräver mycket starka förankringslinor och en gedigen fästningsanordning på
botten. Inom Aurora bedöms semiflytande fundament vara mest sannolikt att tas
i bruk utav de flytande fundamentslösningarna. Spar och TLP bedöms vara minst
passande för vindparken då de är anpassade för större vattendjup. Oavsett vilken
fundamentstyp som används kan olika förankringslösningar med linor och ankare
användas.
Flytande fundament skiljer sig åt i installation-, drift- och avvecklingsfasen.
Processerna skiljer sig även inom de olika typerna av flytande fundament, beroende
på om det är sparfundament, barge, semiflytande eller TLP. Nedan presenteras
de olika projektfaserna med utgångspunkt i skillnaden mot de bottenfasta
projektfaserna.
4.2.1

Installation

Det övergripande händelseförloppet i anläggningens installationsfas är följande:
1. Eventuell förberedelse av havsbotten
2. Installation av vindkraftverk på flytande fundament
3. Bogsering av fundament och vindkraftverk till vindparken
4. Installation av förankringslösning – ankare och förankringslinor och/eller kätting
i havsbotten
5. Koppling och förspänning av förankringslinor till fundamentet
6. Anslutning av internkabelnät mellan fundamenten
7. Anslutning av internkabelnätet till transformatorstation
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Eftersom installationen av fundament med tillhörande vindkraftverk kan utföras i
hamn går det att undvika stora lyftoperationer ute vid parkområdet. På grund av
detta kan potentiellt användningen av exempelvis jack-up fartyg undvikas. Fartyget
har stödben som fälls ner mot havsbotten för att skapa stabilitet för tunga lyft.
Detta kan orsaka tillfällig grumling och störning på havsbotten.
I de följande avsnitten beskrivs flytande fundament separat.
4.2.1.1 TLP (Tension Leg Platform)
TLP, Tension Leg Platform, är en mindre vanlig teknik som till skillnad från de tidigare
nämnda lösningarna upprätthåller sin stabilitet med hjälp av vertikalt spända
förankringskedjor mot havsbotten. Fundamentet består av en relativt liten plattform
med stark flytkraft som är helt nedsänkt under vattenytan. Tekniken kräver en
gedigen förankringslösning med stora gravitationsankare eller motsvarande för
att klara av påfrestningen på de spända förankringslinorna. Fördelen med denna
förankringslösning är att linorna har en vertikal sträckning från plattformen ner till
havsbotten. Det gör lösningen relativt billig att skala upp till större vattendjup.
TLP-fundamenten kan vara mindre och lättare jämfört med de andra alternativen
tack vare dess tekniska konstruktion. Däremot har denna lösning en mindre
stabilitet och risken för ett haveri är större om någon av förankringslinorna skulle
gå sönder.
Vid installationen krävs ett särskilt utformat kranfartyg som assisterar i monteringen.
Förankringen till havsbotten sker via pålning, antingen via borrning eller slag
med hydraulisk hammare. Linorna (s.k. tendons), som transporteras separat till
kranfartyget vid vindparken, är tillverkade av stål och fäster i botten vertikalt ner
från plattformen. Dessa stållinor monteras ihop segmentvis för att uppnå önskad
längd och därmed djup till havsbotten. Efter att alla stållinor är sammankopplade
till det förinstallerade förankringssystemet bogseras TLP-plattformen till siten
och kopplas ihop med linorna. Ballast kan komma att användas för att justera
plattformen till en passande nivå där toppen av stållinorna finns. De spända
linorna tillåter viss rörelse i horisontalled men begränsar helt vertikala rörelser av
plattformen
4.2.1.2 Semiflytande (semi-submersible)
Av de flytande typerna av fundament så bedöms semifltyande fundament vara
mest lämpligt för Aurora. Semiflytande fundament kan ses som kombination av
teknikerna TLP och Spar. Det sker mycket utveckling inom semiflytande fundament,
och många utvecklare för flytande havsbaserad vind tror att denna typ av flytande
fundament kommer att dominera industrin. Fundamentet består av tre vertikala
cylindriska flytare upp till 84 meter ifrån varandra (c-c), som vardera har en
diameter på cirka 18 meter. Cylindrarna monteras ihop med plattformen och hela
fundamentet är delvis nedsänkt under vattenytan (med ett djupgående på cirka
28 meter). Fundamentens stabiliseringstid orsakad av vågor och strömmar blir
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längre med ökat djupgående. Denna nedsänkning är justerbar och har som syfte
att optimera fundamentets stabilitet.
Varje cylinders kontaktarea med vattenytan, höjden av bojens mittpunkt samt
avståndet mellan cylinderbojarna är alla faktorer som har påverkan på de krafter
som det semiflytande fundamentet måste tåla. I jämförelse med ett sparfundament
så har semiflytande en bredare kontaktyta med vattnet, vilket bidrar till en bättre
stabilitet och därmed minskad känslighet mot vågor. Kolumnerna är vanligtvis
kopplade ihop med stålrör för att ytterligare optimera hållfastheten. Vindkraftverket
kan installeras på en av de tre cylinderbojarna, alternativt i mitten av plattformen.
Ett statiskt vattenballastsystem installeras i botten av varje cylinder för att justera
nedsänkningen till önskad nivå. Direkt ovan detta statiska vattenballastsystem,
installeras ett så kallat aktivt vattenballastsystem som möjliggör att vattnet kan
förflyttas mellan alla tre cylindrarna. Syftet med det aktiva ballastsystemet är
att reducera stelkroppsdynamiken framkallad av vindens kraft som tas emot av
vindkraftsturbinen. När vindens hastighet och riktning ändras, justerar det aktiva
ballastsystemet vattendistributionen mellan fundamentets cylindrar för att hålla
vindkraftstornet vertikalt.
Designen av ett semiflytande fundament kräver mer hydrodynamiska beräkningar
då fundamentet rör sig dynamiskt från vind- och vågkrafterna. Hävningen, den
vertikala rörelsen, av denna typ av fundament behöver beräknas och modelltestas
för att verifiera den hydrodynamiska stabiliteten hos fundamentet.
Jämfört med andra flytande fundament så är semiflytande förhållandevis enkla
att installera och avveckla. Gällande konstruktion, montering och installation av
semiflytande fundament med tillhörande vindkraftverk så kan dessa utföras på
land eller i en hamnbassäng för att sedan bogseras ut till vindparken. Bogseringen
sker sannolikt med tre bogserbåtar kopplade till varje cylinderboj.
Förankringssystemet är redan installerat och positionerat när fundamenten bogseras
till vindparken. I denna fas av projektet antas 3-6 förankringslinor av typen catenary
vara lämpliga per semiflytande fundament. Beroende på val av vindkraftverk så kan
vikten av förankringslinorna per semiflytande fundament vara upp till 4100 ton. Ett
antal viktklämmor kan komma att monteras på förankringslinornas djupare delar
(se nedan för vidare beskrivning av förankringslinor). Linans horisontella utbredning
för Aurora estimeras till cirka 1400 meter per fundament. De förankringar som ovan
antas vara passande för vindparken är förankring genom pålning, förankring med
sugkassuner samt förankring med gravitationsankare. Föreslagna dimensioner
av de olika förankringarna för ett 3-cylindrigt semiflytande fundament redovisas i
Tabell 4. För vidare beskrivning av olika typer av förankringar hänvisas läsaren till
avsnitt 4.2.2
I samband med att fundamentet installeras och monteras ihop med
förankringssystemet ansluts också vindkraftverkets ledningar som kommer att
transportera elektriciteten vidare till transformatorerna i vindparken.
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4.2.1.3

Barge

Varianten Barge har en stor flytande plattform som får sin statiska stabilitet genom
att nyttja flytkraftens egenskaper och plattformens stora area i vattenplanet.
Plattformen är konstruerad av betong eller stål och har till skillnad från det
semiflytande fundamentet en kortare nedsänkning (draught). Karakteristiskt för
plattformen är dess kvadratiska form med en central bassäng, ofta refererad
till som månbassängen (moon pool). Plattformens konstruktion skapar stabilitet
genom att kontaktytan med vattnet förskjuts från tornets centrum till den
omringande plattformen, vilket minskar påfrestningen från vågrörelser.
Fördelar med Barge är att all montering och testning kan utföras på land innan
bogsering ut till parkområdet. På grund av plattformens stora utbredning krävs
det väldiga ytor i hamnen för att monteringen ska vara möjlig, men istället kan
dyra kostnader för långa havsinstallationer minimeras. Den stora plattformen
underlättar för allt underhållsarbete som görs under drifttiden. Fundamentet
förankras konventionellt till havsbotten via förankringslinor av typen catenary.
4.2.2 Förankring
Förankringssystem består i huvudsak av två delar: ankringssystem och
förankringslinor. (se avsnitt 4.2.3). Ankringssystemet kan i sin tur, på en övergripande
nivå, delas upp i två grupper: gravitationsankare (ovan havsbotten) och nedgrävd
ankare (penetrerad i havsbotten).
Gravitationsankare är minst beroende av vilka havsbottenförhållanden som
råder då den inte ska fästas i havsbotten. Dess förankring bygger på den enorma
tyngdmassan som ankaret utgör, vilket vittnar om dess baksida med en mer
materialkrävande framställning. Gravitationsankare är ett av ankringssystemen
som kan komma att bli aktuellt inom vindparken. Preliminära dimensioner för
dessa ankare är enligt följande: bredd upp till 4 m, höjd cirka 8 meter samt en vikt
på drygt 1000 ton per gravitationsankare. Då 3-cylindriga semiflytande fundament
bedöms sannolikt att installeras i vindparken kan minst 3 gravitationsankare per
fundament bli implementerade.
Gruppen nedgrävda ankare består av ankare vars förankringskapacitet
härstammar från krafter som friktion och bottensubstratets hållfasthet. Dessa
nedgrävda ankare är dragankare, VLA (vertikalt lastad ankare), sugkassunsankare,
DIA (Dynamiskt installerade ankare) som består av torped-, djupt penetrerat- och
OMNI-Max ankare, samt pålade ankare.
Val av förankringssystem baseras på havsstratigrafi och geotekniska parametrar.
Beroende på vilken förankringsmetod som nyttjas och vilka botten- och
sedimentförhållanden som råder görs valet av förankringsanordning till havsbotten. Inom vindparken
Aurora, där sannolikt 3-cylindriga semiflytande
fundament kommer att installeras, bedöms pålade ankare, sugkassunsankare
samt gravitationsankare att kunna bli aktuella för förankring av flytande fundament
(se Figur 12). Detta innebär att minst 3 förankringspunkter per semiflytande
fundament kommer att finnas i vindparken.
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Nedan följer beskrivningar av olika nedgrävda ankare.
4.2.2.1 Dragankare
Dragankare är en mångsidig lösning som är enkel att installera, har förhållandevis
lätt vikt, är kostnadseffektiv och den mest nyttjade lösningen på marknaden.
Dragankare erhåller sin förankringskapacitet genom inbäddning under havsbotten och är designade för att motstå horisontella krafter. På grund av detta
kan dragankare endast tillämpas i kombination med catenary systemet där
förankringslinans djupaste delar ligger horisontellt på havsbotten (se avsnitt
4.2.3.1). För att nedgrävning av ankaret ska vara möjlig kräver dragankare i tillägg
att bottenskiktet utgörs av lera, sand eller mjukare bergarter.
Installationen av denna typ av ankare utförs genom att placera ankaret på
förbestämda koordinater i havsbotten och med hjälp av dragkraft och friktion mellan
ankaret och substratet positionera ankaret. Baserat på ankarets dimensioner och
rådande substratförhållande så inkluderas ett släpavstånd i installationsdesignen.
Det bedöms i detta skede inte sannolikt att dragankare blir aktuellt inom Aurora
men enligt grova estimeringar kan förväntat släpavstånd (sträckan för ankaret
att sätta sig) för dessa i vindparken bli minst 50 meter med ett penetrationsdjup
om minst 10 meter under havsbotten samt en maximalvikt om upp till 65 ton per
ankare. Dragankarets dimensioner i ovan estimering är 10 m x 10 m x 4 m i längd,
bredd och djup.
4.2.2.2 VLA (Vertikalt Lastat Ankare)
VLA liknar dragankare men kan stå emot ännu större krafter och även laster i
vertikalled. Till skillnad från dragankare så är VLA designad för att kunna rotera
mellan dess olika komponenter och därmed motstå krafter i olika led. På grund
av detta så finns möjligheten att som förankringslinor använda antingen catenary
eller taut-systemen (se avsnitt 4.2.3).
4.2.2.3 Dynamiskt installerade ankare (Torpedankare, DPA och OMNI-Max)
Till dynamiskt installerade ankare räknas normalt torpedankare, DPA (djupt penetrerat ankare) och OMNI-Max. Skillnaderna mellan dessa, förutom dess design, är
konceptuellt väldigt små. Dessa ankare med sina konformade spetsar har cylinderns ytterväggar tillverkade i stål och fylls normal med järnskrot eller betong för
ökad tyngd. Dessa ankare penetrerar substratet genom de accelerationskrafter
som erhålls via fritt fall i vattenkolumnen.
Denna grupp av ankare passar bäst till förankring på djupare vatten. Fördelen med
installationen av dessa är just att vattendjupet inte är en begränsande faktor. I
tillägg är geotekniska förhållanden mindre avgörande för att implementera dessa
typer av ankare då exempelvis lägre skjuvspänningskrafter faktiskt tillåter dessa
ankare att penetrera djupare som i sin tur leder till större motståndskraft (krafter i
sidled). Samtidigt så är en svaghet med tekniken de osäkerheterna kring beräkningar och estimeringar av penetrationsdjupet. Inom Aurora vindpark bedöms dynamiskt installerade ankare inte bli aktuella.
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4.2.2.4 Pålade ankare
Pålade ankare är ihåliga cylindriska stålkonstruktioner vilka pålas antingen genom
nedtryckning med hydrauliska hammare eller via borrning och cementering.
Dessa ankare används normalt då väldigt stora motståndskrafter måste erhållas.
På grund av sin relativt enkla design och motståndskraft i både horisontal- och
vertikalled kan pålade ankare kombineras med både catenary- och tautsystemen
för förankringslinor (se avsnitt 4.2.3).
När borrning väljs som pålningsmetod förborras ett hål med något större diameter
än själva pålen. Detta för att möjliggöra fyllning av cement som bidrar med att hålla
samman det pålade ankaret med substratet.
Inom vindparken kan pålade ankare komma att bli aktuell för förankring av
semiflytande fundament. Pålarnas diameter estimeras till cirka 3 meter och
penetrationsdjupet beräknas upp till 25 meter under havsbotten. Då 3-cylindriga
semiflytande fundament sannolikt kommer att användas i vindparken, så används
3-6 förankringspunkter. Varje påle har en vikt på drygt 90 ton.
4.2.3 Förankringslinor
Alla flytande fundament behöver förankras i havsbotten via förankringslinor för
att hålla fundamentet på plats inom området för dess ursprungliga jämviktsläge.
Förankringsanordningen ska även kontrollera fundamentets orientering och kunna
hantera girningsmöjligheterna för vindturbinen.
En förankringslina på varje vindkraftverk är utrustad med en komponent, s.k. in-line
tension, som justerar linans dragspänning. Denna komponent utnyttjas i huvudsak
under installationsfasen men kan även justeras under driftsfasen vid behov.
Förankringen kan utformas på olika sätt och kan kategoriseras under grupperna
catenary (kedjeförankring), taut (spänd förankring) och tendon (solid förankring)
(Figur 12). Catenarysystemet är det mesta använda inom havsbaserad vindkraft
tack vare att den är enkel att installera och har en välkänd design. Som tidigare
beskrivet så bedöms semiflytande fundament med tre cylinderbojar kunna bli
aktuella i vindparken.
Liksom andra teknologier inom havsbaserad vindkraftverksamheter så pågår
en snabb och omfattande forskning kring förankringssystem kopplat till
flytande fundament för ytterligare optimering och utveckling. Exakt layout och
dimensionering av förankringssystemet fastställs under detaljprojekteringen.
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Figur 12. Olika förankringslösningar. Catenary (till vänster), Tendon (mitten) och Taut (till höger).
Illustratör: Tobias Green

4.2.3.1 Catenarysystem
Denna förankringslösning kan användas oberoende av vilket vattendjup som råder
men är bäst lämpad för grundare vatten (upp till 200 meter). Detta på grund av
att förankringslinorna blir längre med vattendjupet och således ökar även den
totala vikten på de hängande linorna. Detta resulterar i att en större utbredning av
bottenytan behöver tas i anspråk. Anordningen blir mer kostsam i proportion till
linornas längd. Linan har en horisontell utbredning som motsvarar 5-20 gånger det
vertikala avståndet från plattformen till havsbotten.
Linan brukar bestå av tre segment där delen närmast plattformen är en stålkedja
med syftet att undvika böjningsmoment vid anslutningen. Den andra och mittersta
delen utgörs ofta av en stålvajer, alternativt lina tillverkad av syntetiskt material,
för att minska linans hängande vikt. Delen närmast förankringspunkten på
havsbotten består av stålkonstruerad kedja. Här är kedjan bäst lämpad på grund
av påfrestningar som uppstår i och med kontakten med havsbotten. Anordningen
är konstruerad för att endast hantera krafter mellan ankare och lina i horisontellt
led, vilket innebär att ändbiten av kedjan alltid kommer vila på havsbotten.
Inom vindparken bedöms, i denna fas av projektet, kedjeförankringssystem bli
aktuellt. Den horisontella utbredningen beräknas ha en diameter upp till 1400 meter.
Här föreslås viktklämmor att installeras på den nedersta delen av kedjeförankringen
för att ytterligare stabilisera systemet. Totalvikten av kedjeförankringen inklusive
dess viktklämmor beräknas att bli cirka 4100 ton per fundament: förutsatt att 3-6
förankringspunkter implementeras.
4.2.3.2 Tautsystem
Tautsystemet karakteriseras av förspända förankringslinor som normalt har en
vinkel mellan 30-45 grader mot havsbotten. På grund av de direkt applicerade
motspänningskrafterna som appliceras på dessa linor så måste förankringen
vara kapabel till att motstå horisontella och vertikala krafter. Återställande krafter
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genereras av förankringslinans axiella elastiska dragkrafter. Förankringslinorna
måste vara tillräckligt elastiska för att hantera belastningen som kommer ifrån
vågrörelserna som plattformen utsätts för. Jämfört med catenarysystemet
är den totala vikten av de hängande linorna mindre tack vare den mer spända
utformningen på linorna. Totallängden av förankringslinor är alltså kortare i taut
systemet jämfört med catenary på grund av sin spända karaktär. Detta leder i sin
tur till att mindre horisontell utbredning på havsbotten.
4.2.3.3 Tendonsystem
Denna förankringsanordning implementeras i TLP. Linorna är ofta stålkonstruerade
och fäster i botten vertikalt ner från plattformen. De spända linorna tillåter viss
rörelse i horisontalled men begränsar helt vertikala rörelser av plattformen.
Förankringen till botten måste även för denna lösning vara ordentligt fäst med hjälp
av pålning, sugkassun eller gravitationsförankring. Uppsidan med denna förankring
är att den tar minst bottenyta i anspråk och är minst materialintensiv då linorna
löper vertikalt och den lämpar sig bra för större vattendjup.
Tabell 4. Exempel på dimensioner och ianspråktagen yta till flytande fundament.

Exempel/referensturbin; 25MW

Flytande (semi)

Flytande verk (TLP)

Projektområde total yta (km²)

1 045

1 045

Antal

370

370

Dimensioner bredd x-led

84

84

Dimensioner bredd y-led

84

84

Förankringspunkter

6

6

Förankringspunkt, bottendiameter

5

5

Bottendiameter med
erosionsskydd

12x6

12x6

Penetrationsdjup

25

25

Pålning

Eventuellt

Eventuellt

Borrning

Eventuellt

Eventuellt

Sedimentspridning

Eventuellt

Eventuellt

Eventuellt

Eventuellt

Muddringsmassor (m )

0

0

Bottenanspråk (km²)

0,044

0,044

Bottenanspråk med
erosionsskydd (km²)

0,251

0,251

Bottenanspråk förhållande till
parkområde

0,024%

0,024%

Vikt fundament (ton)

5 100

5 100

Vikt övergångsstycke (ton)

600

600

Vikt förankring (ton)

5 100

5 100

Muddring
3
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4.3

Erosionsskydd

I anslutning till bottenfasta fundament och de flytande fundamentens förankring
anläggs vanligen erosionsskydd för att förhindra erosion: underminering och
utgrävning av havsbotten kring anlagt material.
Utformning och behovet av erosionsskydd varierar beroende på fundamentstyp,
material, strömmar samt rådande havsbottenförhållande. Den vanligaste typen
av erosionsskydd är lager av sten, grus och sand i varierande storlek som läggs
runt basen på fundamentet. Installation sker vanligtvis med ändamålsenligt fartyg
som placerar ballasten på platsen. Det pågår även forskning kring utveckling av
alternativa typer av erosionsskydd, som exempelvis geotextilier. Utformning och
val av erosionsskydd fastställs slutgiltigt under detaljprojekteringen i ett senare
skede av projektet.

4.4

Förslag till skyddsåtgärder

Under anläggningsfasen föreslås ett antal skyddsåtgärder, bland annat för de
undersökningar som behöver genomföras och vid installationen av fundament.
Nedan ges några exempel.
4.4.1

Föreslagna skyddsåtgärder vid pålning

Skyddsåtgärder för att minska ljudnivåer under installationen kan komma att
vidtas för att uppfylla de krav som finns gällande undervattensljud, både primära
och sekundära åtgärder kan vidtas. Primära åtgärder inkluderar att reducera
ljudutbredningen vid källan genom att till exempel välja en metod och en hammare
som genererar mindre ljud vid pålning. Även frekvens och pålningsenergi kan regleras
för att minska ljudutbredningen. Det pågår en utveckling av en rad metoder för att
minska påverkan på marint liv vid pålningsarbete. Sekundära åtgärder används för
att reducera ljudspridning. I nuläget är det inte möjligt att avgöra vilken metod som
kommer att användas vid installationen på Aurora men nedan beskrivs ett antal
som kan bli aktuella.
Drill-Drive-Drill är en metod som innebär att man pålar tills ett visst motstånd
uppnås. Pålningen avbryts och en borr sänks ned i cylindern för att ta sig igenom
det starkare lagret, vartefter pålningen startar igen. Detta minskar den inre
friktionen och reducerar behovet av pålning. Metoden kan också användas i syfte
att ta sig igenom hårdare lager.
Andra exempel på tekniker som är under utveckling är blue piling och vibropiling.
Blue piling använder en vattenpelare inuti en behållare, vanligen en ståltub.
Vattenpelare accelereras genom gasförbränning som introducerar ett första slag
på pålen samtidigt som vattenpelaren lyfts. Nästa slag kommer då vattenpelaren
återgår till sin tidigare position. I stället för att slå ned pålen i havsbotten kan pålen
vibreras ner vilket minskar ljudutbredningen. Denna teknik kallas vibropiling och
kan användas i kombination med traditionell pålning, vilket medför att färre slag
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per påle behövs. Nackdelen med vibropiling är att det kräver i gengäld särskilda
bottenförhållanden för att fungera och förfarandet är inte troligt för Aurora på
grund av detta.
Bubbelgardiner är en väl beprövad metod för att reducera ljudutbredning vid
pålning. En bubbelgardin formas genom att komprimerad luft pressas ut genom
ett perforerat rör längs med botten av pålningsområdet. Luftbubblorna stiger
och dekomprimeras i vattenpelaren och bryter effektivt ljudvågor under vatten.
För att öka effekten kan två bubbelgardiner läggas runt samma pålningsområde,
detta kallas double-big-bubble-curtain, DBBC. Alternativt kan metoden användas i
kombination med andra tekniker.

Figur 13. Anläggningsarbete med dubbla bubbelgardiner. Källa: Hydrotechnik Lübeck

De mest välbeprövade metoderna inom havsbaserad vindkraft för att skärma
av ljud under installationen är bubbelgardiner och Hydro Sound Damper (HSD).
Metoderna kan användas individuellt eller i kombination med varandra, alternativt i
kombination med andra metoder. Nedan ges en översikt på de vanligaste ljuddämpande systemen (eng: noise mitigation systems) som används idag.
Hydro Sound Dampers (HSD) är luftfyllda behållare av gummi eller plast som är
säkrade på ett nät, vilket placeras runt pålen för att förhindra spridningen av ljud
under installationen. HSD elementen placeras vanligen på kort avstånd från pålen.
HSD är hittills enbart beprövade på monopileinstallationer.
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Figur 14. Hydrosound Damper. Källa: Offnoise Solutions.

Noise Mitigation Screen (IHC-NMS) är ett stålrör med dubbla väggar som ställs på
botten. Rören kan kompletteras med luftfyllda skumplastsektioner och/eller interna bubbelgardiner. Isoleringsrör är återanvändbara och därför kostnadseffektiva
som dämpningssystem. Som ljuddämpning är tekniken pålitlig.
4.4.2

Föreslagna skyddsåtgärder för fartygstrafik

Under den marina delen av installationsarbetena kommer hela eller delar av verksamhetsområdet sannolikt vara avlyst från annan fartygstrafik. Runt pågående
installationsaktiviteter föreslås det att en tillfällig säkerhetszon på 500 meter etableras för att skydda anläggningen, personalen och för att upprätthålla säkerheten för tredje part som förbipasserande fartyg. I samråd med svenska myndigheter kommer den slutgiltiga utformningen av tillfälliga säkerhetszoner ske.
Säkerhetszonerna kommer att vara tydligt utmärkta. Vid behov kan tillfälliga markeringar/hinderljus upprätthållas.
Fartygstrafiken inom verksamhetsområdet kommer att övervakas av en marin
koordinator som kommer att ha kontroll över vilka fartyg som befinner sig var,
förväntade rörelser och vilka människor som finns var (på olika fartyg, i vindkraftverk) och varför.
4.4.3

Föreslagna skyddsåtgärder för hantering av olja

Ett eventuellt utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen som hanteras under installation kan, beroende på utsläppets omfattning och karaktär, väderförhållanden
med mera, medföra negativ påverkan på naturvärden. I första hand ska sannolikheten för utsläpp begränsas med fysiska åtgärder, som till exempel utformning
av kärl och spillzoner som rymmer ett totalt utsläpp, och med administrativa åtgärder. Endast den med behörig kompetens får hantera oljor eller andra skadliga
kemikalier. Inför anläggningsarbetet ska upprättas särskilda rutiner för hur ett utsläpp ska hanteras, vem som ska larmas, vem som har ansvar för skadebegränsande/sanerande åtgärder. Vidare ska finnas tillgängligt länsar som kan begränsa
spridningen.
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4.4.4

Föreslagna skyddsåtgärder för att minska kollisionsrisk
för fågel/fladdermus

Om det behövs skydd för specifika fågelarter kan radarsystem eller andra tekniska
system användas för att detektera och därefter styra vindparken eller enskilda
verk. Radarsystem för detektion av fågel är en välbeprövad teknik och används
idag bland annat på flygplatser. I en vindpark kan radarn vid behov kompletteras
med kameror och bildanalys för att identifiera vilken artgrupp fåglarna tillhör.
Ett driftregleringssystem för applicering i en vindpark kan till exempel regleras genom radarns signaler som identifierar passerande fåglar. Målet är minska risken att
fåglar skadas av snabbt roterande blad. Genom att bromsa eller stanna vindkraftverken, ökas fåglarnas möjlighet till undvikande vid passage. Därmed reduceras
kollisionsrisken för de aktuella fåglarna som behöver skyddas avsevärt.
Driftregleringssystemet kan till exempel bestå av en horisontell och en vertikal
radar, för att både bestämma flyghöjd och fåglarnas bana och antal, samt kameror för dagsljus och/eller mörkerseende. Med hjälp av bildanalys och artificiell
intelligens kan systemet ge information om vilken typ av fågel som närmar sig,
information överförs till vindkraftverkets och parkens SCADA system (styrsystem)
som därefter justerar de berörda vindkraftverkens rotationshastighet efter förutbestämda parametrar. När fåglarna har passerat vindkraftverket återgår driften
till normalläget. För att detektera fladdermöss kan systemet även inkludera ultraljudsdetektion, och därefter driftreglera vindkraftverken baserat på detta.
Att måla ett av bladen på vindkraftverken svart kan också minska risken för att
fåglar kolliderar med vindkraftverket. Forskare har konstaterat att åtgärden tycks
vara effektiv för vissa arter och under vissa förutsättningar, men eftersom studierna hittills endast har omfattat ett mindre antal vindkraftverk är det dock svårt att
vet hur pass allmängiltiga resultaten även är för större parkområden och för olika
arter. Att måla ett blad är en enkel åtgärd som kan vara värd att överväga om resultaten på kommande pilotprojekt och studier är positiva.
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5. Plattformar
5.1

Transformator- och omriktarstationer

Inom projektområdet installeras upp till 9 havsbaserade transformatoroch omriktarstationer. Kablarna från vindkraftverken förs samman till
transformatorstationerna. Den lägre spänningen från vindparken transformeras till
en högre spänningsnivå inför utmatning till anslutningskabeln. Den högre spänningsnivån är viktig för att minska förluster som uppstår vid överföring av elektricitet
över längre distanser. Från transformatorstationen utgår anslutningskablar som
överför elektriciteten från vindparken till anslutningspunkten på land.
Om överföringen till land sker med högspänd likström istället för växelström
ingår omriktare som en del av den elektriska utrustningen. Denna benämns då
vanligen omriktarstation och liknar till utformning en större transformatorstation.
Omriktarstationen konverterar växelströmmen som genereras vid vindkraftverken till
likström. Upp till 9 omriktarstationer kommer att behövas inom verksamhetsområdet
och kan användas ensam eller i kombination med transformatorstationer.
Transformatorstationer består av ett eller flera fundament och en överbyggnad.
De tillgängliga fundamentstyperna för plattformen är i princip samma som för
vindkraftverken. Överbyggnaden tillverkas på land och innehåller elektrisk och
annan nödvändig utrustning.
Dimensionen av överbyggnaden varierar beroende av till exempel leverantörer,
effekt och vilka komponenter plattformen ska rymma. Plattformarna kan vara stora
och det finns exempel på plattformar med en längd på 100 meter och en bredd
på 100 meter och med en höjd ovanför vattenytan på upp till 100 meter. Frigången
mellan plattformen och vattenytan ska säkerställa att vågor inte kan slå upp i
botten. Vikten av en överbyggnad kan vara upp emot 20000 ton (begränsas av
kranfartygens lyftkapacitet). Plattformen eller plattformarna kommer att märkas i
enlighet med gällande regelverk så att de blir synliga för båt och flygtrafik.
5.1.1

Fundament för transformator- och omriktarstationer

De fundamentstyper som finns tillgängliga för havsbaserade transformatorstationer
är i grunden samma som finns för vindkraftverken. I båda fallen är de
dimensionerade med hänsyn till de laster som utformning och miljön ger upphov
till. Figur 15 illustrerar några exempel på hur plattformen och fundament kan vara
utformade. Det kan finnas landningsplats för helikopter.
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Figur 15. Exempel på transformator- och omriktarstationers plattformar med tillhörande fundament

Slutligt antal, utformning och placering av transformatorstationerna kommer att
bestämmas under vindparkens detaljprojektering och baseras på bästa tillgängliga
teknik för strömöverföring, storlek och antal vindkraftverk, bottenförhållande
och optimal dragningen av kablar. I nuläget utreds alternativa placeringar för
transformatorstationer för att optimera internkabelnätets och anslutningskabelns
längd och samtidigt identifiera en plats med passande geologi.
5.1.2

Installation av transformator- och omriktarstationer

Transformator- och omriktarstationer levereras normalt direkt till vindparken från
tillverkningshamnen. Då överbyggnaden är mycket tung krävs fartyg med stor
krankapacitet för att lyfta överbyggnaden på plats. Först sker installationen av
transformatorstationens fundament på samma sätt som beskrivits i avsnitt ovan
om vindkraftverkens fundament. Därefter lyfts själva plattformen på plats varefter
det sker diverse monteringsarbeten och anslutning till exportkablar till land.
När detta är slutfört spänningsätts anläggningen och anslutning av det interna
kabelnätet till transformatorstationen sker.

Figur 16. Jack-up fartyg vid en transformatorstation som är grundlagd på en fackverkskonstruktion.
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5.2

Ianspråktagen yta till transformatorstationer och plattformar

I tabellen nedan redovisas preliminärt estimerat ianspråktagande av de ytor som
krävs för implementering och installation av transformator- och omriktarstationer .
Tabell 5. Exempel på ianspråktagen yta till transformatorstationer, omriktarstationer
samt övriga plattformar

Exempel/referensturbin; 25MW

Plattformar, fackverk

Projektområde total yta (km²)

1 045

Antal

9

Dimensioner bredd x-led

100

Dimensioner bredd y-led

100

Förankringspunkter

8

Förankringspunkt, bottendiameter

5

Bottendiameter med erosionsskydd

30

Penetrationsdjup

100

Pålning

Ja

Borrning

Eventuellt

Sedimentspridning

Eventuellt

Muddring

Eventuellt

Muddringsmassor (m3)

0

Bottenanspråk (km²)

0,001

Bottenanspråk med erosionsskydd (km²)

0,051%

Bottenanspråk förhållande till parkområde

0,005%

Vikt fundament (ton)

20 000(topside)

Vikt övergångsstycke (ton)

15 000(jacket)

Vikt förankring (ton)

3 000(piles)
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6. Internt kabelnät
Det interna kabelnätet binder samman vindkraftverken med de havsbaserade
transformatorstationerna, genom att sammankoppla enstaka vindkraftverk i
grupper (radialer) som sedan kopplas till transformatorstationen).

6.1

Uppbyggnad

Vanligtvis består det interna kabelnätet av en armerad treledarkabel, med
tre faskablar av vald dimension (Figur 17). Kärnan består av en koppar- eller
aluminiumledare som är isolerad med PEX (plast) eller EPR (gummi). Ytterst har
faskablarna en skärm som skyddas av ett PE (plast)-lager. Hålutrymmen mellan
faserna fylls upp av profiler eller garn för att göra kabeln rund och därefter skyddas
kablarna med armering vilket vanligtvis utgörs av galvaniserade ståltrådar. Ytterst
läggs ett transportskydd av garn eller PE. Allmänt förekommande dimensioner,
oavsett spänningsnivå, för internt kabelnät är en ledararea på mellan 185 och
1 200 mm2 men även mindre och större förekommer.

Figur 17. Tvärsnitt av en sjökabel. Källa NKT

Den sammanlagda längden på det interna kabelnätet beror på vindkraftverkens
spänningsnivå, effekt och antal. Även andra faktorer, som till exempel bottens
beskaffenhet, kan påverka kabelnätets längd. Det vill säga om botten är väldigt
kuperad eller det finns områden som ska undvikas krävs mer kabellängd. Faktorerna
påverkar val av kablar och kabeltyp eftersom det avgör hur många vindkraftverk
som kan förbindas via samma radial. Utifrån den kabelteknik som finns tillgänglig i
dag, kan internkabelnätet exempelvis bestå av 66 kV-kablar, vilka kan överföra en
samlad effekt på cirka 100 MW per radial.
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Det betyder att fyra 25 MW vindkraftverk kan anslutas längs samma radial.
Spänningsnivån hos internnätskablar förväntas stiga upp till 170 kV de närmsta
åren (pågående utveckling sker av 132kV vindkraftverk). Detta skulle göra att
den totala överföringskapaciteten för varje kabel ökar och på så sätt reduceras
antalet radialer och därmed den totala längden kablar. I Figur 18 visas exempel på
parkutformningar och tillhörande dess internkabelnät, bestående av 66 kV-kablar.

Figur 18. Exempel på layout av internkabelnät inom vindparken Aurora. Exemplet till vänster visar 220
vindkraftverk, med 66 kV-kablar och fyra transformatorstationer. Exemplet till höger visar 370 vindkraftverk, med 66 kV-kablar och fyra transformatorstationer. Kabellängden med 370 vindkraftverk
är ca 1 250 km.

6.2

Dynamiska kablar

Ett internkabelnät för flytande fundament utgörs av två typer av kablar, dynamiskoch statisk kabel, där den dynamiska kabeln är en löst hängande del av kabeln
mellan det flytande fundamentet och havsbotten. På grund av de flytande
fundamentens rörelse behöver de anslutande kablarna vara utformade för att
kunna hantera detta. Det finns olika lösningar på hur den dynamiska kabeln kan
designas och vilken teknisk lösning som är bäst lämpad beror på en rad olika
faktorer, så som kabeltvärsnittet, plattformens dynamiska rörelser, vattendjupet,
den marinbiologiska miljön samt havsströmmar.
Vad som är gemensamt för de olika lösningarna är att det finns en mittendel av
kabeln som har en flytkraftsmodul (Figur 19). Kabeln har vanligtvis en sinusformad
utformning som gör att den kan formas och röra sig i harmoni med fundamentet.
Nere vid havsbotten ansluter den dynamiska kabeln vanligtvis till en statisk
kabel som kan grävas ner i havsbotten för skydd. Denna ansluter i sin tur till en
transformatorstation.

Teknisk beskrivning

41

I statiska undervattenskablar finns det ett länge beprövat sätt att skapa en
vattenbarriär (en vattentät inkapsling av kabeln) exempelvis att anlägga en
blymantel på kabeln. Men en blymantel kan inte böjas för att rymma rörelsen av
en dynamisk kabel under vindparkens livstid. Därför har de dynamiska kablarna
en annan uppbyggnad, som en metallfolie eller polymersandwich, lämpliga att
applicera på många kilometer långa kablar. Denna barriär måste vara tillräckligt
tjock för att ge ett tillförlitligt skydd, men inte så tjock att den motstår kabelns
rörelse.

Figur 19. Exempel på uppsättning av vindparkens interna kabelnät (vänster) samt kabelns flytkraftmodul (höger). Illustratör: Tobias Green

6.3

Sammanlänkning-/redundanskablar (interconnector)

För att vindparken ska ha en optimal redundans, så kan det förekomma att transformatorstationerna kopplas ihop av sammanlänkningskablar. Det innebär att om
en transformatorplattform är ur drift, på grund av exempelvis fel på exportkabeln
eller service på en transformator, så kan produktionen från den transformatorstationen kopplas via en annan transformatorstation som är i drift, för vidare transmission in till land. Vid drift i redundansläge kommer transformatorstationens och
omriktarstations maxkapacitet vara avgörande för effekten som kan produceras.

Teknisk beskrivning

42

6.4

Installationsmetoder för kabelnedläggningen

Innan installation av kablar kan påbörjas genomförs vanligen en magnetometerundersökning av kabelsträckningen för att säkerställa att det inte finns oexploderad
ammunition. Det genomförs även förberedande arbeten för att säkerställa en
säker och obehindrad kabelläggning och installation, som till exempel inkluderar
att röja klippblock och stenblock på havsbotten, ta bort främmande föremål på
havsbotten så som fiskenät, linor och dylikt. Röjningen innebär en viss penetration
i havsbotten. Det kan även förekomma utjämning av havsbotten om det finns
sandvågor eller annan lättrörlig havsbotten som inte kan undvikas, eller på platser
med branta partier.
Kablarna, upprullade på stora kabeltrummor, transporteras till projektområdet
med särskilda installationsfartyg (se Figur 20). Kablarna läggs på havsbotten och
begravs sedan vanligen till ett djup på mellan en och två meter under havsbotten för
att skydda kablarna från skador från fiskeredskap, ankare och annat. Det slutgiltiga
förläggningsdjupet beror på de geologiska förhållandena och den skyddsnivå man
vill uppnå. En analys av detta görs under detaljprojekteringen. Förläggningsdjupet
kan också variera över projektområdet.
Vanligen begravs kablarna genom spolning eller plöjning. Vid särskilt krävande
bottenförhållanden kan ett mekaniskt skydd läggas ovanpå kablarna, exempelvis
betongmadrasser, stenar eller liknande.
För de flytande fundamenten behövs även en dynamisk och flytande anslutning av
interna kablarna. På de dynamiska kablarna installeras även flytmoduler, halvvägs
mellan fundamentet och havsbotten (Figur 19) samt ett bottenskydd, som fungerar
som sänke och dämpar slitaget på kabeln.

Figur 20. Kabelläggningsfartyget NKT Victoria. Källa NKT
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6.4.1

Spolning

Nedspolning av kablar kan tillämpas i mjukare bottnar, främst där den ytligaste
sedimenten består av sand. Vid spolning läggs kabeln på sjöbotten, vatten spolas
med högt tryck genom munstycken varvid vatten och bottenmaterial blandas.
Spolningen sker under kabeln och i diket som uppkommer sjunker kabeln ner
av sin egen tyngd genom blandningen av bottenmaterial. Trycket på vattnet kan
regleras för att anpassas till skillnader i bottens sammansättning. Igenläggning
sker automatiskt då vattenströmmar fyller igen rännan med ytsediment.
Kabelnedläggningen sker så att merparten av det uppluckrade materialet
återsedimenterar i kabelgraven och skyddar kabeln, viss spridning kan dock ske
utanför kabelgraven.
6.4.2 Plöjning/grävning/skärverktyg
I hårt bottensediment plöjs alternativt grävs en ränna, i vilken kabeln placeras.
Metoderna är vanliga på land och även utvecklade till havs. Med mekaniska
skärverktyg kan man skära upp ett dike som kabeln kan sänkas ned i. Med en
plog läggs kabeln på havsbotten och dikas samtidigt ned. Plogning är framförallt
bra där sedimenten varierar mycket. Återfyllande av rännan sker även här med
vattenströmmar.
Före eller samtidigt som installation av sjökablarna installeras landkablarna
liksom arbete med att färdigställa den landbaserade transformatoranläggningen.
Installation av anslutningskabeln till land sker på samma sätt som för internkabelnätet men med ambitionen att förlägga dem på ett djup av 1-3 meter. I
strandkanten fogas land och sjökablarna samman.
Förläggning av anslutningskablar sker med samma metoder som för det interna
kabelnätet. Beroende på vilka längder som går att lasta på kabelläggningsfartyget,
och kabelns längd kan skarvar krävas utmed sträckan. Anslutningskablarnas
position förs in på sjökort och märks ut genom skyltning vid landfästet.
6.4.3 Kabelskydd
I de fall de geologiska förutsättningarna inte tillåter att kablar förläggs i havsbotten
kan de skyddas genom att täckas med exempelvis sten, betongmadrasser eller
genom att de läggs i rör.
Om en kabel behöver korsa en existerande kabel eller annan existerande
infrastruktur måste både existerande konstruktioner och de nya kablarna skyddas.
Skydd kan till exempel bestå av betongmadrasser, stål- eller betongbryggor, eller
stensäckar. Detaljerna gällande korsningen behöver fastställas och avtalas i ett
korsningsavtal som tas fram av de båda parterna.
Betongmadrasser är monteringsfärdiga skydd som läggs ovanpå kabeln. Installation
av madrasser är tidskrävande och används oftast bara för korta sträckningar.
Som alternativ till de större betongmadrasserna eller bryggorna kan säckar med
sten användas som skydd eller för att hålla fast eller stabilisera kabeln, särskilt i
områden nära ett monopilefundament.
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Figur 21. Exempel på betongmadrass som används som kabelskydd. (Källa: Subsea Protection
Systems)

6.5

Elektromagnetiska fält från internkabelnät

6.5.1

Nedgrävda kablar

Växelströmskablar genererar elektromagnetiska fält, som varierar med den
momentana strömbelastningen i kabeln. Spänningsnivån genererar inte något
magnetfält, därav saknar en obelastad kabel i stort sett magnetfält. Dagens
kabeldimensioner för internkabelnät kan belastas med ca 800 Ampere men för att ta
höjd för framtida utveckling av kabeldimensioner har beräkningar genomförts även
för starkare ström. Högst magnetfält genererar 1200 Ampere rakt ovanför kabeln,
cirka 23 μT, vilket skulle i princip möjliggöra att spänningsnivån i internkabelnät
ligger på 66kV. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet från kabeln och cirka
fyra meter från centrumlinjen är magnetfältet under 1 μT. Beräkningarna är gjorda
för en meters förläggningsdjup. Vid ökat förläggningsdjup minskar magnetfältet vid
havsbotten.

Figur 22. Magnetfältets styrka vid havsbotten över kabeln för det interna kabelnätet, vid olika strömstyrkor. Kabeln
är placerad en meter under havsbotten.
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6.5.2 Dynamiska kablar
Beräkningar för elektromagnetiskt fält för dynamiska kablar har utförts för
två olika kabelutföranden, enkelarmerad kabel (Single Wire Armour, SWA) och
dubbelarmerad kabel (Double Wire Armour, DWA). En dubbelarmerad kabel
resulterar i att magnetfältet reduceras något.
De dynamiska kablarna ansluts mellan det flytande fundamentet och havsbotten
och omges således av vatten. Beräkningar är gjorda för antagandet att avståndet
mellan flytande fundament och havsbotten är 80 meter. Eftersom kabeln antas
läggas direkt på havsbotten har det magnetiska fältet beräknats mot det vertikala
avståndet från havsbotten. Vid beräkningar har kabeln antagits vara av typen
våt design1 innebär att kabelns design är gjord för viss vatteninträngning och
saknar vattentät metallskärm vilket resulterar i att ingen dämpningseffekt från
ett vattentätt metallhölje uppstår. Om en kabel av typen torr design2 innebär att
kabeln har ett metallhölje, oftast koppar, som förhindrar att vatten når kabelns
isolation hade antagits, uppstår en dämpningseffekt från ett sådant metallhölje
och det magnetiska fältet reduceras med ca 20-70 %
Högst magnetfält genererar 1200 Ampere runt kabelns yttermantel, ca 1370 μT och
1125 μT för enkelarmerad respektive dubbelarmerad kabel, se Figur 23 och Figur
25.
Magnetfältet avtar snabbt med avståndet från kabeln, se Figur 24 och Figur 26, vilka
visar avståndet 1-10 meter från kabelns centrum. Högst magnetfält uppstår för
1200 Ampere. Från ca 7,6 m och 7,2 m från kabelns centrum för en enkelarmerad
respektive en dubbelarmerad kabel är magnetfältsnivåerna under 0,4 μT.

Figur 23. Magnetfältets styrka, vid olika strömstyrkor. Grafen visar magnetfältsnivåer beräknat på ett
avstånd ±1,0 m längs med kabelns yttermantel. Magnetfältet är beräknat för en enkelarmerad kabel
(SWA).
1

innebär att kabelns design är gjord för viss vatteninträngning och saknar vattentät metallskärm

2

innebär att kabeln har ett metallhölje, oftast koppar, som förhindrar att vatten når kabelns isolation
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Figur 24. Magnetfältets styrka, vid olika strömstyrkor. Grafen visar magnetfältsnivåer på ett avstånd
mellan 1-10 m ifrån kabelns centrum. Magnetfältet är beräknat för en enkelarmerad kabel (SWA).

Figur 25. Magnetfältets styrka, vid olika strömstyrkor. Grafen visar magnetfältsnivåer beräknat på
ett avstånd ±1,0 m längs med kabelns yttermantel. Magnetfältet är beräknat för en dubbelarmerad
kabel (DWA).

Teknisk beskrivning

47

Figur 26. Magnetfältets styrka, vid olika strömstyrkor. Grafen visar magnetfältsnivåer på ett avstånd
mellan 1-10 m ifrån kabelns centrum. Magnetfältet är beräknat för en dubbelarmerad kabel (DWA).
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7

Anslutningskablar (exportkablar)

När elektriciteten transformerats och eventuellt omriktats överförs denna via en
eller flera anslutningskablar till en anslutningspunkt på land. Kablarnas antal och
utformning beror bland annat på vilken teknologi (HVAC – high voltage alternating
current, högspänd växelström eller HVDC – high voltage direct current, högspänd
likström) som används samt spänningsnivå. Detta är en följdverksamhet som
beskrivs här men kommer att prövas separat.

7.1

Anslutningskablarnas uppbyggnad

Antalet kabelförband för Aurora kommer att bestämmas utifrån vindparkens
slutgiltiga kapacitet och med vilken spänningsnivå som elektriciteten kan överföras
samt om överföringen sker med likström eller växelström.
Det kan också bli aktuellt att föra en eller flera kablar direkt till land från vindparken
utan att transformera spänning på en transformatorstation.
För en växelströmsanslutning har varje kabelförband till havs en diameter på cirka
30 cm (cirka 1000 mm2 ledararea) och utgörs av ett högspännings-växelströms
(HVAC) transmissionssystem med en spänning på upp till 220 kV. Det förekommer
även utveckling hos kabeltillverkare att öka spänningen även på sjökablar.
Likströmsöverföring används vanligen vid överföring mellan länder och för längre
sträckor samt vid överföring av stora effekter, då förlusterna blir mindre än vid
växelström. Vid en likströmsanslutning kommer överföring ske med tvåpoliga
kablar (+ och -) med en ungefärlig ledararea på cirka 1000 – 2500 mm2 och en
ytterdiameter på 15 – 20 cm. Kabelspänningen blir upp till 525 kV HVDC.

7.2

Alternativ för kabelkorridorer

Inom ramen för projektet har en framkomlighetsstudie utförts där lämpliga
kabelkorridorer har valts ut. Alternativen för kabelkorridorer har delats in i primära
(föreslagna) alternativ respektive sekundära alternativ, och utgår från de parametrar
(tekniska, miljömässiga, ekonomiska etc.) som ingick i framkomlighetsstudien.
Kabelkorridorerna anses som preliminära och är exempel på hur vindpark Aurora
kan ansluta till land. Den slutgiltiga designen, dess totala effekt och utbyggnadstakt
påverkar antalet exportkablar som krävs. En dialog förs med Svenska kraftnät om
lämpliga anslutningspunkter på land eller till havs och beslut om en anslutningspunkt
väntas komma under 2022. Regeringen gav 2021 Svenska kraftnät i uppdrag att
bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det
finns förutsättningar att ansluta fler elproduktionsanläggningar3. Dock kommer
inte all producerad el från vindpark Aurora anslutas till en av Svenska kraftnäts
anvisade anslutningspunkt utan andra anslutningsmöjligheter utreds inom ramen
för projektet.
3

Svenska kraftnät ska bygga för framtidens havsbaserade elproduktion - Regeringen.se
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7.3

Installationsmetoder för kabelnedläggning

Förläggningen och installation av anslutningskablar sker på samma sätt som för
det interna kabelnätet men förläggningsdjupet kan ofta vara djupare, då riskerna
för kabelbrott generellt är större utanför vindparken och konsekvenserna större.
Normalt placeras kablarna med ett avstånd mellan varandra på cirka 150-300
meter för att kunna säkerställa att reparationer kan genomföras under drifttiden.
Avståndet mellan kablarna kan dock variera längs kabelsträckningen in till land
för att undgå komplicerade sediment, eller andra hinder längs korridoren. Vid
landföringspunkten minskar avståndet mellan kablarna.
Diket som uppstår då kabeln begravs har vanligen en bredd på cirka två till tre
meter eller mindre, men det varierar med sediment och installationsmetod. Lokalt,
och särskilt vid mjuka bottensubstrat kan diket bli upp till 10 meter.
Beroende på vilka längder som går att lasta på kabelläggningsfartyget, och
kabelns längd kan skarvar krävas utmed sträckan. Dessa kan då göras inom
samma kabelkorridor som kabeln placeras i men kabelskarvarnas diameter är
något större än själva kabeln.
Före eller samtidigt som installation av sjökablarna installeras landkablarna
liksom arbete med att färdigställa den landbaserade transformatoranläggningen.
Installation av anslutningskabeln till land görs på samma sätt som för
internkabelnätet men med ambitionen att förlägga dem på ett djup av en till två
meter. I strandkanten fogas land och sjökablarna samman. När alla kablar har
installerats kan en sammankoppling av sjökablar och landkablar ske vid landfästet.

7.4

Elektromagnetiska fält från anslutningskablar

Ström genom kablar genererar ett magnetfält, som varierar med den momentana
strömbelastningen i kabeln, samt med konstruktionen av kabeln. Både växelströmsoch likströmskablar generar elektromagnetiska fält. Växelström genererar ett
växlande magnetfält medan likström genererar ett statiskt magnetfält.
7.4.1

Växelström

Spänningsnivån genererar inte något magnetfält, därav saknar en obelastad kabel
i stort sett magnetfält. Högst magnetfält genereras av 1200 Ampere rakt ovanför
kabeln, cirka 37 μT (Figur 27) vilket sker vid maximal strömbelastning av en 220
kV tre-ledarkabel. Åt sidorna avtar magnetfältet snabbt och cirka 15 meter från
centrumlinjen är magnetfältet under 0,4 μT. Beräkningarna är gjorda vid en meters
förläggningsdjup. Vid ökat förläggningsdjup minskar magnetfältet vid havsbotten
och där kabeln endast skyddas av mekaniskt kabelskydd ökar magnetfältet.
Figuren nedan visar magnetfältet från en kabel men då avståndet mellan kablar är
längre än 15 meter påverkar magnetfältet från en kabel inte en annan kabel.
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Figur 27. Magnetfältets styrka över en växelströmskabel vid havsbotten beräknad vid maximal
strömbelastning, för en 245 kV kabel, vid olika strömstyrkor. Kabeln är placerad en meter under
havsbotten.

7.4.2 Likström
För likströmskablar är det räknat på två olika scenarier ett med två stycken parallella
anslutningar med strömbelastning om 833 Ampere och ett med en anslutning med
1336 Ampere strömbelastning.
I scenariot med två stycken parallella anslutningar med likström förläggs, vardera
med en positiv och en negativ pol. Avståndet mellan två av dessa två poler är
minst 50 meter. Strömbelastningen i beräkningen är antagen till 833 Ampere per
kabel. Högst magnetfält genereras rakt ovanför kabeln, cirka 21,2 μT, se (Figur 28).
Åt sidorna avtar magnetfältet snabbt och cirka 7 meter från centrumlinjen är
magnetfältet under 0,4 μT. Beräkningarna är gjorda vid en meters förläggningsdjup.
Vid ökat förläggningsdjup minskar magnetfältet vid havsbotten och magnetfältet
ökar där kabel endast skyddas av kabelskydd. Jordens magnetfält är inte
medräknat. Där kabeln inte förläggs i havsbotten utan skyddas med kabelskydd
är magnetfältet starkare.
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Figur 28. Magnetfältets styrka vid havsbotten från likströmkablar. Magnetfältet är beräknat på två
stycken likströmsanslutningar. Avståndet mellan två likpoliga kablar är minst 50 meter. Kabeln är
placerad en meter under havsbotten

I scenariot med en anslutning med likström förläggs, en positiv och en negativ pol.
Strömbelastningen i beräkningen är antagen till 1336 Ampere. Högst magnetfält
genereras rakt ovanför kabeln, cirka 37,1 μT, se (Figur 29). Åt sidan avtar magnetfältet
snabbt och cirka 9 meter från respektive kablarna är magnetfältet under 0,4 μT.
Beräkningarna är gjorda vid en meters förläggningsdjup. Vid ökat förläggningsdjup
minskar magnetfältet vid havsbotten medan magnetfältet ökar där kabeln endast
skyddas av kabelskydd. Jordens magnetfält är inte medräknat.

Figur 29. Magnetfältets styrka vid havsbotten från likströmkablar. Magnetfältet är beräknat på en
likströmsanslutning. Kablarna placeras en meter under havsbotten.
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8

Verksamhetens faser

Etablering av vindparken kommer att ske i olika faser. Projektet befinner sig
för närvarande i tillståndsfasen som efterföljs av anläggningsfas, drift- och
avvecklingsfas. I avsnittet beskrivs fasernas aktiviteter i stora drag.
Parken planeras att byggas ut successivt. Anläggningsfasen av hela vindparken
bedöms uppgå till ca 15 år och består av flera delmoment som redogörs för
närmare nedan.

8.1

Anläggningsfas

Anläggningsfasen innehåller detaljprojektering, tillverkning och installation. I detaljprojekteringen ingår undersökningsaktiviteter som behövs för den detaljerade
designen av t.ex. fundament och inför anläggandet av vindparken.
8.1.1

Detaljprojektering

I detaljprojekteringen tas en slutlig utformning av parken fram. Komponenterna
anpassas utifrån tekniska krav samt utifrån platsspecifika förutsättningar såsom
geologi, hydrologi och väderförhållanden och dimensioneras för att klara extremfall
för temperatur, vindhastigheter, våghöjd med mera enligt gängse standard. Därtill
kommer att beaktas vad de pågående klimatförändringarna kan innebära för
förändringar, i form av exempelvis havsytans nivå, temperatur och vindklimat,
såväl den genomsnittliga vindhastigheten som förekomsten och styrkan av
extrema vindhändelser. Den slutliga designen ska även säkerställa en minimal
miljöpåverkan.
Det finns idag en rad etablerade standarder specifikt för havsbaserad vindkraft.
Tabellen nedan visar några exempel på etablerade och relevanta industristandarder
som kan komma att utnyttjas vid detaljprojektering av vindparken, samt i andra
skeden. Exakt beslut om vilka standarder som utnyttjas beslutas i ett senare skede.
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Tabell 6. Exempel på ett urval av specifika standarder för havsbaserad vindkraft

Teknologi/aktivitet

Standard

Vindkraftverk

IEC 61400 serien

Fundament

DNVGL-ST-0126: Support structures for wind
turbines

Sjökablar

DNVGL-ST-0359 Subsea power cables for
offshore wind power plants

Havsbaserad
transformatorstation

DNVGL-ST-0145 Offshore substations

Marina operationer

DNVGL-ST-N001 Marine operations and Warranty

Säkerhetsmärkning och
belysning

TSFS 2020:88 Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om markering av föremål som
kan utgöra en fara för luftfarten

Elektriska installationer

IEC 62305-2: Protection against lightning
IEC 62477-1: Safety requirements for power
electronic converter systems and equipment

Vindmätning och vågmätning DNV0437: Loads and site conditions for wind
turbines
Från detaljprojekteringen till driftsättningen kommer projektcertifiering genomföras
av en tredje part för att verifiera att vindparken och dess komponenter lever upp till
de standarder parken är designad utifrån. Certifiering kan inkludera design basis,
tillverkning, driftsättning etc och kan följa de i tabellen presenterade standarder
eller motsvarande.
Som en del av detaljprojekteringen kommer analyser genomföras. För pålade
fundament kommer en så kallad pile driveability analysis genomföras. Syftet är att
fastställa val av hammare, och slagenergi samt analysera varje positions geologiska
profil för att avgöra hur pålen ska nå sitt penetrationsdjup med ett lämpligt antal
slag utan att skapa inre spänningar i pålen.
8.1.2

Anläggningsundersökningar

Som underlag för design av vindparken kan det komma att genomföras kompletterande undersökningar av projektområdet. Syftet med undersökningarna är
att erhålla detaljerad information inför den slutliga konstruktionen av anläggningen.
Geofysiska och geotekniska undersökningar kan komma att utföras för att komplettera redan genomförda undersökningar. Det kan till exempel vara aktuellt att
genomföra undersökningar men med en högre upplösning än vad som är gjort
under tidigare undersökningar, eller endast på vissa specifika platser inom
projektområdet. De typiska undersökningsmetoder som kan komma att bli aktuella
är:
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•

Geofysiska undersökningar, inklusive batymetri och seismiska undersökningar

•

Geotekniska undersökningar i form av provborrning, spetstryckssondering
(CPT) och vibrocorer

•

Magnetometri

Andra metoder än ovanstående kan komma att användas men miljöpåverkan ska
inte vara större än vad som beskrivs i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som
baseras på föreliggande tekniska beskrivning och lämnas in för tillståndsansökan.
8.1.2.1 Magnetometri
Magnetometri är en passiv metod som används för att avläsa styrkan och
detektera avvikelser i magnetfältet. Den används för att undersöka botten efter
framförallt artificiella objekt så som vrak, dumpade föremål och lämnad odetonerad
ammunition (UXO). Magnetometri kan komma att genomföras i flera omgångar i de
fall där det sker kontakt med havsbotten genom provtagning eller stödben.

8.1.2.2

Geofysiska undersökningar

Undersökningsmetoderna och den utrustning som kommer användas är väl
beprövade inom marin verksamhet. De geofysiska undersökningarna kan innefatta:
•

Sidescan sonar (SSS, sidoavsökande sonarer)

•

.Multibeam echo sounder (MBES, en typ av ekolod som karterar havsbotten)

•

Seismiska undersökningar och Sonarundersökningarna (SSS och MBES)
ger högupplöst batymetrisk information, det vill säga en detaljerad bild av
havsbottenförhållanden, naturliga och artificiella objekt på botten och kan
även klassa sediment.

Seismiska undersökningar ger en detaljerad kartläggning av havsbottens
översta lager och dess geologiska sammansättning ner till cirka 70 meter under
havsbottennivån. Undersökningar görs i relevanta delar av projektområdet,
vanligen med en högre upplösning än i tidigare undersökningar.
För att få fram en lämplig avbildning av bottensedimenten med avseende på både
djup och upplösning används en kombination av utrustningar. Undersökningarna
genomförs med den utrustning som är mest lämplig. Exempelvis kan olika typer av
sub-bottom profilers (SBP) samt mini airgun användas, alternativt andra metoder.
8.1.2.3 Geotekniska undersökningar
De geotekniska undersökningarna innefattar sedimentundersökningar och geotekniska borrningar som kan behövas för att komplettera information från redan
insamlade undersökningar.
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Sedimentundersökningarna ger en detaljerad bild av bottensedimentets sammansättning och fysiska egenskaper ner till berört djup, för dessa undersökningar
används vibrocorer och spetstrycksondering.
En spetstrycksondering används för att undersöka bottensedimentets egenskaper
genom att driva ner en cylinderformad sond med en tvärsnittsarea på cirka 10–
15 cm2 i havsbotten. Syftet är att skapa en bild av lagerföljder och variationer i
sedimentets egenskaper med ett ökat djup.
För att bättre förstå styvheten i sedimenten kan samtidigt med vanlig spetstryckssondering en seismisk CPT provtagning genomföras.
En vibrocore används för att samla in sedimentkärnor från havsbottens övre
lager i syfte att undersöka sedimentets beskaffenhet. Istället för att borra
nyttjar instrumentet en specifik typ av vibrationer för att tränga ner i havsbotten.
Vibrocorer används ofta som metod för att validera tolkningen av geofysisk
data. Tidsåtgången för att ta ett vibrocoreprov är en till ett par timmar, där själva
vibrationen bara pågår några minuter. Uppemot fem provtagningar per dygn kan
genomföras.
8.1.2.4 Geoteknisk borrning
Syftet med provborrningar är att undersöka havsbotten ned till berört djup, vilket
i fallet för Aurora innebär borrningar ned till cirka 60-100 meters djup. Dessa
borrningar geomförs för att få bättre information om de djupare markförhållandena
vid varje fundamentsposition.
Geoteknisk borrning utförs från ett fartyg eller en arbetsplattform. Fartyget är
antingen utrustat med ett dynamiskt positioneringssystem, som håller fartyget
i position utan att förankras på botten, alternativt är det av typen jack-up fartyg
vilken är utrustad med stödben som fälls ned till havsbotten och möjliggör att
fartyget stabiliseras. Används en arbetsplattform har den stödben som fälls ner
likt jack-up fartyget och flyttas inför varje provborrning med hjälp av en bogserbåt.
Borrning sker genom att en borr förs ned från fartyget till havsbotten. Diametern
på borrhålen är cirka 200 mm. Syftet med borrningen är att ta upp allt sediment
på fartyget för provtagning. Alla prover förseglas och tas i land för ytterligare analys
i ett geotekniskt laboratorium. Varje enskild borrning tar normalt cirka 1-2 dagar
att utföra. Därtill kommer tid för positionering, jack-up och förflyttningar inom
projektområdet. Är vädret dåligt kan även undersökningarna behöva avbrytas för
att återupptas vid ett senare tillfälle.
Det kan även förekomma förborrning för spetstryckssonderingen (så kallad
down-hole CPT). Vid förborrning tas inte sedimenten upp för provtagning, utan de
lämnas på havsbotten. Varje provtagningspunkt lämnar cirka 0,35 m3 sediment på
havsbotten.
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8.1.2.5 Vågmätning
På siten kan bojar läggas ut för att få högupplöst information om våg- och
strömförhållanden på siten. Detta syftar till att förstå våg- och strömklimatet i
projektområdet och variationen under året. Data används för att få ett mer precist
underlag gällande laster vid design av fundament och vindkraftstorn.
8.1.2.6 Oexploderad ammunition
Inför installationsarbeten görs en slutlig kontroll av förhållanden för att säkerställa
att det dels inte finns någon oexploderad ammunition på den specifika platsen,
där ett stödbensfartyg positioneras, där man placerar ett fundament eller där en
kabel läggs ner. Därefter sker olika former av bottenpreparering, innan fundamentet
etableras på platsen.
Om oexploderad ammunition eller kemiska stridsmedel skulle påträffas under
bottenundersökningar inför installationsarbetet meddelas relevanta myndigheter
omedelbart. Ifall det utgör risk för installationsarbetet görs, i samråd med
tillsynsmyndighet och Försvarsmakten, en bedömning om objektet ska flyttas eller
sprängas under kontrollerande former. Alternativt kan objektet undvikas genom
att välja en annan kabelsträckning. Vid händelse av förflyttning eller sprängning av
objekt ska skyddsåtgärder vidtas för att minimera påverkan på marina däggdjur,
fisk och sjöfågel som kan tänkas vara i området. Skyddsåtgärder stäms av med
tillsynsmyndigheten.
8.1.3

Installation

När den slutgiltiga utformningen av vindparken är på plats, och komponenter har
upphandlats och tillverkats kan installation av parken starta.
Så långt som möjligt vill man undvika arbetet till havs under vinterperioden, samt
sker det vid stora projekt en uppdelning av installationen över flera säsonger.
Fundament och kablar kan exempelvis installeras under en inledande säsong och
vindkraftverken under den efterföljande säsongen. Alternativt kan halva vindparken
installeras och driftsättas under en första säsong, för att under den efterföljande
säsongen installera och driftsätta av den resterande delen av vindparken.
8.1.3.1 Slutmonteringshamn
De olika huvudkomponenterna tillverkas och transporteras till en eller flera
hamnar där slutmontering sker. Hamnen kan vara lokaliserad förhållandevis långt
från den planerade vindparken, både hamnar i Sverige, Polen, Danmark eller
Tyskland är aktuella för Aurora. Kravet på dessa hamnar är att de ska kunna
hantera de enskilda komponenternas vikt och att vattendjupet ska vara tillräckligt
för installationsfartygen. I vissa fall kan huvudkomponenter transporteras
från tillverkning direkt till verksamhetsområdet, utan mellanlagring vid en
installationshamn.

Teknisk beskrivning

57

Dagliga transporter av personal och mindre komponenter sker från en närliggande
installationshamn. Vid sidan om fartygstransporter kan även helikoptertransporter
förekomma.

Figur 30. Nacell som vid slutmonteringshamnen färdigställs för installation. Källa Göran Loman

Vid slutmonteringshamnen färdigställs huvudkomponenterna så långt som möjligt
inför installationen till havs. Det eftersträvas att göra så mycket som möjligt på land
då motsvarande arbete till havs innebär ökad komplexitet och ställer särskilda krav
på väderförhållandena. Torn som levererats i delar sätts vid slutmonteringshamnen
om möjligt samman. Därefter sker montering av delkomponenter såsom stege,
hiss, elsystem m.m. Nacell färdigställs även med delkomponenter som kyltorn,
reling, meteorologiska instrument och hinderbelysning.
8.1.3.2 Installationsförfarande
En vanlig ordning vid installationen till havs är att först installera fundamenten,
transformatorstation och anslutningskablar. Därefter installeras det interna
kabelnätet. Slutligen monteras alla vindkraftverk, med torn, nacell och blad. Allt
eftersom vindkraftverken är färdiginstallerade sker driftsättning och provkörning
innan den efter godkända tester överlämnas till driftorganisationen. Installationen
av vindparken avslutas med driftsättning, som inkluderar provkörning. Här kan det
ske en del persontransporter i området.
Installationen av landkablar startar normalt innan arbetet till havs. Denna är inte
lika styrd av väder som installationerna till havs. Hela systemet bör vara klart när
vindkraftverken installeras så att de kan spänningsättas. Installationsaktiviteter
sker normalt parallellt med varandra.
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8.1.4

Avfallshantering

Under anläggningsfasen kommer avfall att uppkomma, det kan utgöras av till
exempel överblivna kabeländar, emballage, kontorsavfall och restprodukter. Avfall
kommer att samlas in, sorteras och omhändertas.
8.1.5

Fartygstrafik

Under installationen av vindparken kommer ett flertal installationsfartyg och
arbetsplattformar av olika slag att operera i området, för installation av komponenter
och för transport till och från området. Därutöver kommer även en rad mindre
servicefartyg vara verksamma. Troligtvis kommer flera installationsmoment ske
parallellt med varandra men i olika delar av projektområdet.
Stora kranfartyg kommer att krävas för installation av vindkraftverk, fundament
och havsbaserade transformatorstationer. Detta kan till exempel vara ett
stödbensfartyg, eller stödbensplattform, som kan sänka ner sina stödben och
stå på botten, själva kroppen höjs upp så att den står väl över högsta våghöjd.
Stödbenen, med bottenyta om cirka tio gånger tio meter, sjunker ner i sjöbotten;
hur djupt är avhängigt bottens beskaffenhet.
De större fartygen betjänas av mindre fartyg för transport av personal, resurser,
och förnödenheter så kallade crew transfer vessels (CTV) eller andra liknande
fartyg som kommer att utgå från en närbelägen installationshamn. Installation av
mindre komponenter kan komma att ske avslutningsvis.
För elkablar är det troligt att det är samma fartyg som transporterar kablarna
från tillverkning som sedan installerar dem. För vindkraftverk och fundament
kan ett fartyg (antingen en självgående eller bogserad pråm) transportera ut
komponenterna och ett annat installera dem. Det är även möjligt att samma fartyg
transporterar och installerar en komponent.
I tillägg till ovanstående kommer fartyg för installation av erosionsskydd och
beredning av havsbotten att tas i bruk under anläggningsarbetet. Fartygen som
tas i bruk under anläggningsarbetet kommer om möjligt att väljas ut på grundval
av deras energieffektivitet och minsta koldioxidavtryck.
Utöver ovan nämnda fartyg kan ytterligare några specialfartyg operera i området,
exempelvis för olika undersökningar eller akuta insatser.
Under byggnation kan det även förekomma en eller flera guard vessels som säkrar
installationsområdet från annan trafik.
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8.2

Driftfas

Under driftsfasen kommer regelbunden tillsyn och underhåll av vindparken ske
under hela parkens livstid. Vindparken förväntas att vara i drift i 40 – 45 år, drifttiden
kan dock bli ytterligare längre.
8.2.1

Service och underhåll

Den slutgiltiga strategin för drift och underhåll kommer att fastsättas i ett senare
skede. Både vindkraftverk och transformatorstationer fjärrövervakas och är
obemannade under normal drift. Dock sker kontinuerligt underhåll av vindparken,
vilket kräver att personal och material transporteras till vindparken med mindre
servicebåtar, fartyg eller helikopter. Där kommer sannolikt att etableras en
passande landbaserad bas från vilken övervakning sker och där mindre reservdelar
tillhandahålls. Troligtvis kommer driftens tillsyn och underhåll primärt ske med
hjälp av CTV (Crew Transfer Vessels) men liksom i mycket annat i branschen sker
en kontinuerlig utveckling. Under större underhållsperioder kan Service Operation
Vessels (SOVs), hotellskepp, där personalen typiskt är stationerade under längre tid
användas. För vissa större underhållsåtgärder kan krävas att ett stödbensfartyg
används. Även helikoptrar kan komma att användas.
I dag är det löpande underhållet inriktat på förebyggande underhåll där man till
sin hjälp har olika övervakningssystem. Med ett så kallat Conditioning Monitoring
System mäter man kontinuerligt vibrationer, ljudnivåer, temperaturer i olika kritiska
komponenter och kan tidigt få information om en uppkommen skada. Regelbundet
analyseras olika oljor på förekomst av exempelvis partiklar, som kan indikera
slitage. Dessa analyser leder till att avhjälpande åtgärder kan sättas in tidigare,
innan en skada blivit alltför allvarlig. Detta innebär inte bara till en längre drifttid
för en anläggning utan också till en ökad tillgänglighet, det vill säga en turbin står
idag inte stilla lika länge på grund av driftstörning. Idag har nya vindkraftverk en
tillgänglighet på 97–98 %.
För varje vindkraftverk genomförs en årlig serviceinsats då verket är avstängt under
en eller några dagar. Denna service försöker man att utföra under sommarhalvåret,
när vädret är bättre och elbehovet mindre.
Därtill kommer fortlöpande förebyggande underhållsåtgärder, icke-planerade
underhållsåtgärder samt olika former av uppgraderingar. Normalt innebär även
dessa insatser att ett enskilt verk är taget ur drift under några dagar per år. Är
skadan sådan att ett verk måste stängas av innan reparation är utfärdad, kan
stoppet bli längre om väderförhållanden inte tillåter att man tar sig ut till verket.
Någon gång under en anläggnings livstid sker en mer omfattande underhållsinsats
där större komponenter kan bytas ut. Under driftfasen kan undersökningar av
havsbotten förekomma för att inspektera anläggningen samt inför förberedelser
av större underhållsinsatser med stödbensfartyg.
Under själva driftsfasen är det ingen större skillnad mot hur det går till för bottenfasta
fundament. Med hjälp av servicebåt kommer underhållsarbete skötas kontinuerligt
och reparationer utförs vid behov.
Teknisk beskrivning

60

8.2.1.1 Kabelbrott
Under driftstiden kan kabelbrott uppstå. För att lösa detta kommer det krävas en
reparationsfog eller att den byts ut i sin helhet för att lösa problemet. För att kunna
skapa en reparationsfog behöver man lyfta upp kabeln till ytan och kapa den
på ett ställe där kabeln är oskadd och inget vatten har penetrerat själva kabeln.
Ett nytt stycke kabel kommer att anslutas i närheten av den skadade delen av
internkabeln.
8.2.1.2

Utbyte av större komponenter

Under parkens livstid kan större komponenter behöva bytas, exempelvis
växellåda och rotorblad på enstaka eller andra verk. Större underhållsåtgärder
kan komma att kräva stödbensfartyg. På transformatorstationen kan utbyte av
högspänningskomponenterna förekomma.
8.2.2 Avfallshantering
Under driftsfasen kommer allt avfall som genereras att samlas in och hanteras
av godkänd mottagningsanläggning. Avfallet kan inkludera utbytta slitagekomponenter, smörjmedel, vätskor och annat.
Vindkraftverk och transformatorstationer är konstruerade för att samla upp eventuellt läckage för att förhindra spill ut i havsmiljön. För lagring, hantering, transport
och användning av bränsle, smörjmedel, kemikalier och andra ämnen kommer det
vidtas åtgärder för att förhindra utsläpp till havsmiljön. De kemikalier som används,
kommer i den mån det går, vara biologiskt nedbrytbara för att minska eventuella
effekter på miljön.
Alla beläggningar eller behandlingar som används ska vara lämpliga för användning
i marina miljöer och kommer att används i enlighet med godkända riktlinjer.
Dagens havsbaserade vindkraftverk har ett antal skyddande lager för att minimera
potentiell frigöring av bisfenol-A (BPA) och annan mikroplast under vindkraftverkens
livslängd.
8.2.3 Fartygstrafik
Normalt kommer under drift mindre fartyg att operera inom vindparken, dessa
kommer mer eller mindre dagligen att gå ut från en servicehamn. Vid vissa större
underhållsåtgärder kan det bli behov för att använda hotellskepp samt även
stödbensfartyg eller kranfartyg. Det kan även förekomma att helikopter används
vid transporter av material eller personal.
Indikerat antal CTV:er som kommer att arbeta inom vindparken är cirka tre till
fyra stycken med upp till cirka 300 resor till och från hamn per året per CTV.
Underhåll med stödbensfartyg eller liknande förväntas att krävas cirka en gång
per vindkraftverk under hela livstiden med en varaktighet på cirka 5–10 dagar, det
vill säga i genomsnitt 8 stycken operationer per år. Under större kampanjer kan en
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SOV användas med cirka 12-24 tur och retur resor till hamn per år.
8.2.4 Föreslagna skyddsåtgärder
De tre ledarna för respektive fas i det interna kabelnätet placeras nära varandra
för att begränsa magnetfältet.
I all service och underhållsarbete eftersträvas att minimera miljöpåverkan. De
oljor som används ska så långt som möjligt vara nedbrytbara. Avfall kommer att
sorteras och tas omhand på ett korrekt sätt.
Utformningen av säkerhetszoner kommer att tas fram i överenskommelse med
svenska myndigheter.

8.3

Avvecklingsfas

När vindparken nått sin livslängd kommer vindparken att avvecklas och
vindkraftverk, fundament och transformatorstationer demonteras och platsen
för fundament återställs i erforderlig omfattning. Cirka två år innan demontering
kommer en avvecklingsplan att tas fram med syfte att minimera effekterna på
miljön samt att området ska vara säkert för fartyg och annan framtida användning.
Enligt nuvarande kunskapsläge gäller generellt att avvecklingssekvensen är
omvänd till installationssekvensen. Exempelvis kan avvecklingen ske genom att
vindkraftverk och transformatorstationer demonteras med hjälp av ett kranfartyg.
Fundament med pålar kan skäras av strax under havsbotten, och därefter lyftas
från platsen. För strukturer under havsbotten (delar av fundament samt kablar) och
erosionsskydd görs bedömningen i samråd med myndigheten närmare tidpunkten
för avveckling om huruvida miljöskadan som ett bortplockande av strukturerna
medför är högre än miljönyttan. Komponenter kommer att återvinnas i den mån
det är möjligt. Enligt nuvarande förväntningar tar avvecklingen cirka en till två år.
Metoden för avveckling kommer att ske enligt praxis och den lagstiftningen som
gäller vid tiden för avveckling. Eftersom tekniken och kunskapsläget förändras
snabbt (och livslängden för en vindpark är upp till 45 år) är det dock osäkert
exakt hur avvecklingen kommer att ske och exakt vilka delar som kommer att
monteras ned i slutänden. I takt med att ökad erfarenhet och kunskapsläge
gällande avveckling av havsbaserade vindparker förväntas marknaden att mogna
och marknaden utvecklas. Detta kan till exempel leda till att nya och mer effektiva
och ändamålsenliga fartyg kan finnas på marknaden eller bättre möjligheter att
återvinna material. Nedan följer en beskrivning av hur avvecklingen skulle kunna
komma att se ut baserat på dagens kunskapsläge.
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8.3.1

Beskrivning av möjligt förfarande vid avveckling av vindpark

Under nedmonteringen säkerställer verksamhetsutövaren att arbetsområdet är
utmärkt med sjösäkerhetsanordningar och att objekt är markerade enligt gällande
föreskrifter. Inför en nedmontering kopplas elanslutningen ur och anläggning förblir
helt bortkopplad från nätet.
Normalt vid avveckling är att oljor och vätskor lämnas kvar i nacellen vid
nedmontering som sedan fraktas till och töms vid återvinningsstationen. Då dessa
oljor är i slutna system kan de hanteras säkrare och effektivare efter att nacellen
monterats ned.
För nedmontering av vindkraftverk används troligen ett stödbensfartyg eller
liknande, där vindkraftverkets delar lyfts ned till närliggande pråm/fartyg. Det
första steget vid nedmontering är att kranfartyget ställs i position för att lyfta ner
bladen. Därefter lossas nacellen från tornet och lyfts ned på fartyget. Sedan fästs
kranen i tornet eller de olika tornsektionerna som lossas från fundamentet och
lyfts ned till fartyget för transport till land.
Fundament till havs tas normalt bort ned till befintlig havsbotten, eller strax under
havsbotten, dock lämnas eventuella erosionsskydd vanligen kvar då dessa normalt
fungerar som rev. Monopilefundament kapas normalt nära botten och eventuella
håligheter (öppna stålrör) fylls igen med naturmaterial eller försluts. Det kan även
vara möjligt att vibrera ut monopile fundament från havsbotten. Den här tekniken
behöver utvecklas för att passa de större havsbaserade vindkraftverken innan
det går att lämplighets bedöma metoden för avveckling av monopile fundament
för Aurora.
Fackverksfundament kapas normalt med skärbrännare vid havsbotten. Om
det görs en bedömning att fackverket har en betydande rev-effekt, kan en
del av fackverksfundamentet lämnas kvar. Eventuella hål i botten orsakade av
fundamentets fästpunkter eller arbetsplattformarnas stödben kan komma att
fyllas igen med naturmaterial.
Vid undantagsfall lyfts fundamentet bort vid nedmonteringen, men den nedsänkning
i havsbotten som skapas kräver stora ingrepp i form av naturmaterials massor
som fyllnad. Risken finns annars att organiskt material ansamlas i nedsänkningen
varpå syrebrist kan uppstå. Även eventuella hål i botten som skapas av
arbetsplattformarnas stödben kan behöva åtgärdas. Vid vissa förhållanden kan
snabb återfyllnad ske naturligt genom strömmar och sedimentrörelser vilket kan
motivera undantag för att försänkningar fylls igen.
Normalt lämnas kablar kvar (begravda i havsbotten) för att minimera negativ
påverkan på kringliggande naturmiljöer. Alternativt, om man bedömer att kablarna
är lämpliga för återvinning eller återanvändning, kan kablarna tas upp med ett
kabelläggningsfartyg eller liknande fartyg.
Plattformar (till exempel transformatorstationer) står på liknande fundament
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som vindkraftverken gör, därmed gäller för principen för avveckling av
vindkraftsfundament även för plattformarna.
8.3.2

Återanvändning och återvinning

Det förväntas att Aurora vindpark är i drift fram till den har nått sin tekniska
livslängd. En del komponenter i ett vindkraftverk kan komma att renoveras eller
säljas vidare, beroende av hur lång livslängd komponenten har och hur länge de
har använts. Det finns alltså möjlighet att återanvända rotorblad, gir mekanism,
växellåda, generator, nacell, bromsar och torn efter renovering. Flera bolag idag
erbjuder också ombyggnadsservice av komponenter.
Om inte komponenterna kan återanvändas är de flesta delar i ett vindkraftverk
återvinningsbara. Komponenter i ett vindkraftverk är i huvudsak tillverkade av
stål, aluminium, kompositer och glasfiber. Vissa torntyper så kallade hybridtorn
består förenklat beskrivet av ett betongsegment som hålls samman av stålvajrar.
Betongen i dessa kan användas till fyllnadsmassor och stålet samt kopparn kan
återvinnas.
Utveckling av rotorblad, som oftast består av en glasfiber sammansättning, sker
med större inblandning av andra material som gör att fler delar av bladen kan
återvinnas i framtiden, exempelvis till isolering.
Fundament och plattformar till havs består till största delen av stål som kan återvinnas
vid en nedmontering. Om man mot förmodan avvecklar gravitationsfundament
(med betong som ballast), kan betongen användas som fyllnadsmassor till andra
konstruktioner.
Återanvändning och materialåtervinningen bör inriktas på att nedmonteringens
inverkan på miljön ska minimeras.
Det sker en utveckling inom återvinningsindustrin, vilket öppnar för möjligheter
att återvinna kablar på ett effektivt sätt. Kablarna klipps då upp för att sära på
samtliga material för att sedan återvinnas var för sig.
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9

Preliminär installationsplan

En övergripande tidplan som beskriver principerna för anläggningsarbetena för
vindparken visas i Figur 31. För att ge en förståelse för helheten beskrivs även
planering och upphandling. Tidplanen visar storleksordningen på anläggningsarbeten
samt när de olika anläggningsdelarna planeras i förhållande till varandra.
En preliminär installationstidplan har tagits fram för vindpark Aurora, se Figur 31 ,
som beskriver installationen av vindparken. Tillståndsprocessen för projektområdet
uppskattas till cirka 3-5 år. Detaljprojektering av designen för vindparken,
fundamentdesign, val av vindkraftverk kablar och plattform samt upphandling
med tillhörande ledtid av de tekniska komponenterna väntas pågå under flera år.
Installationstiden är beroende på val av teknik, och tillgänglighet av installationsfartyg. Även möjlighet till elanslutning och koordinering med Svenska kraftnäts
tidplan bör tas med i beräkning. Installationsarbeten till havs kan generellt ske året
runt även om de påverkas av vädret generellt både av vindstyrkor och vågklimat.
Under vinterhalvåret är vädret generellt mer utmanande vilket kräver längre
installationstider, med längre perioder med stillastående.

Figur 31. Preliminär installationstidplan för Aurora. Illustratör: Tobias Green
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Mottagare
Regionstyrelsen

Etablering av Blått Centrum Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna avtalet för 2023 kring samverkansprojektet
”Blått centrum Gotland.”
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fattade i juni 2021 (RF § 93) beslut kring en stadigvarande
medverkan i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” från och med 1
januari 2022. Projektets syfte är att stimulera regional utveckling genom
forskningsanknutet utvecklingsarbete på vattenområdet. En fylligare bakgrund
finns beskriven i regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 april
2021.
I egenskap av projektägare har Uppsala universitet Campus Gotland
formulerat ett avtal kring samverkansprojektet. Avtalet gäller 1 januari
2023−31 december 2023. Avtalet bifogas denna tjänsteskrivelse.
Bedömning

Med stöd av regionfullmäktiges beslut § 93/2021 gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att avtalet för 2023 års verksamhet i
samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” kan godkännas av
regionstyrelsen och undertecknas av dess ordförande.
Som framgår av avtalet avser Campus Gotland att senast under september
2023 fatta beslut om en fortsättning av verksamheten från och med 2024. I
samband med detta kommer ett nytt avtalsförslag att presenteras, som
regionstyrelseförvaltningen avser att återkomma till regionstyrelsen med.
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Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen, daterad 2021-04-22
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Avtal om samverkansprojektet Blått centrum.
Sedan 2017 har Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland gemensamt
drivit projektet Blått centrum Gotland .
Blått centrum verksamhet utgår från två områden - ett regionalt kunskapscentrum för vattenfrågor
och projektverksam het. Verksamheten administreras av Uppsala universitet som också utser och
finansierar en föreståndare för verksamheten.
Detta samverkansavtal gäller för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31
Under denna period bidrar Uppsala universitet med finansiering motsvarande 1,5 mkr samt det
eventuella upparbetade överskottet från tidigare projektperiod.
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland bidrar vardera med arbetstid i projektet
motsvarande 40 % av en heltid.
Blått centrum leds av en styrgrupp bestående av Landshövdingen i Gotlands län, Regionstyrelsens
ordförande och rektorsrådet för Campus Gotland.
Under avtalsperioden, dock senast i under september månad 2023, fattas beslut om en fortsättning
av verksamheten.
Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
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Godkänna informationen.



Föreslå regionfullmäktige besluta att Region Gotland från och med 1 januari
2022 medverkar i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” och att
regionstyrelseförvaltningen, i syfte att finansiera denna medverkan, får ett
ramtillskott på 500 tkr per år från och med 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelsen fattade i oktober 2016 (RS § 256) beslut kring medverkan i
samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland”, vars yttersta syfte är att stimulera
regional utveckling genom forskningsanknutet utvecklingsarbete på vattenområdet.
Projektet har varit en försöksverksamhet och ska enligt avtalet avslutas i och med
utgången av 2021.
Verksamheten har följt beslutat projektplan och årsvisa verksamhetsplaner. Alla tre
organisationerna har fullföljt sin medverkan med den insats som avtalet föreskrev.
Arbetet har inriktats på sex prioriterade områden: vattenbruk, hållbar
vattenhushållning, miljöfrågor knutna till kustmiljön och grunda havsvikar,
fiskeresurser i perspektiv av förvaltning, besöksnäring och ekonomiskt värde,
tekniska innovationer samt Östersjöns miljö.
På uppdrag av Planeringsrådet för Campus Gotland utvärderade Uppsala universitet
Blått centrums verksamhet i maj 2020. Sammanfattningsvis anser utvärderaren att de
tre rollerna som regionalt kunskapscentrum, ”projektfabrik” och
vägledning/stöttning av projektidéer hos exempelvis entreprenörer eller utvecklare,
har hanterats framgångsrikt. Verksamheten har på ett påtagligt sätt bidragit till
regional utveckling.
Regionstyrelseförvaltningen erfar att Uppsala universitet för närvarande äskar medel
för en fortsättning av Blått centrum i samma omfattning som under försöksperioden.
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Regionstyrelseförvaltningen förslår därför regionstyrelsen att även Region Gotland
fortsätter sin medverkan i projektet på samma sätt som idag genom ett ramtillskott
om 500 tkr från och med 2022.
Ärendebeskrivning

Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland identifierade
tillsammans under 2015-2016 ett behov av att fördjupa samarbetet när det gällde det
strukturerade utvecklingsarbetet på vattenområdet för att stärka samarbetet både
inom regionen såväl som med andra regioner.
I en förstudie som togs fram våren 2016 utvecklades tankarna mer i detalj hur ett
samarbete skulle kunna gå till rent praktiskt under en försöksperiod. Uppsala
universitet förklarade sig villig att stå som projektägare. Med inspiration från Grönt
centrum fick försöksverksamheten namnet Blått centrum Gotland.
Regionstyrelsen fattade i oktober 2016 (RS § 256) beslut kring medverkan i projektet.
Till slut valdes en finansieringslösning där dåvarande ledningskontoret fick disponera
500 tkr årligen i tre år från anslaget för verksamhetsutveckling, för att finansiera den
40-procentiga tjänsten som skulle ingå i projektet (RS § 68, 2017). Detta utnyttjades
endast en gång, se ”bedömning” nedan.
Samverkansavtalet skrevs under 12 juni 2017 och i oktober samma år startade
verksamheten, när rekryteringen av en verksamhetsledare var klar.
Verksamheten har sedan dess följt dels den projektplan som togs fram inledningsvis,
dels de årsvisa verksamhetsplanerna. En arbetsgrupp bestående av deltagare från alla
tre organisationerna har arbetat kontinuerligt och haft veckovisa avstämningsmöten.
Verksamheten har redovisats löpande till en styrgrupp bestående av Campus
Gotlands rektorsråd, landshövding samt regionstyrelsens ordförande, som också tagit
del av årsberättelserna. Projektet har också haft ett vetenskapligt råd inom Uppsala
universitet. Internt inom Uppsala universitet har projektet varit förlagt till
institutionen för Geovetenskaper, inom forskningsprogrammet Naturresurser och
hållbar utveckling.
Alla tre organisationerna har fullföljt sin medverkan med den insats som avtalet
föreskrev (Uppsala universitet ökade sin insats från 1,0 till 1,2 tjänster genom att
tillföra 0,2 tjänst som föreståndare för Forskningsstationen Ar). Arbetsgruppen har
haft en mer eller mindre fast kärna av samma medarbetare för kontinuitetens skull,
men har också haft flexibilitet att inom sin ram engagera andra medarbetare från de
tre organisationerna beroende på vilka aktuella projekt som bedrivits.
Verksamheten har haft sex prioriterade områden: vattenbruk, hållbar
vattenhushållning, miljöfrågor knutna till kustmiljön och grunda havsvikar,
fiskeresurser i perspektiv av förvaltning, besöksnäring och ekonomiskt värde,
tekniska innovationer samt Östersjöns miljö. Genom att växla mellan tre
huvudsakliga arbetssätt har Blått centrum haft ambition att fungera både som regionalt
kunskapscentrum, ”projektfabrik”, som ser till att Gotland finns med i
forskningsansökningar samt kunnat ge vägledning och stöttat projektidéer hos exempelvis
entreprenörer eller utvecklare.
Bedömning

Uppsala universitets utvärdering

Redan i avtalet om samverkansprojektet Blått centrum bestämdes att verksamhetens
skulle utvärderas under det fjärde året av fem. Om verksamheten då bedömdes som
bra, var tanken att man under det sista året skulle hinna planera för en fortsättning.
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Och omvänt; om verksamheten inte bedömdes som bra kunde parterna ta ett beslut
om att lägga ned projektet i förtid.
På uppdrag av Planeringsrådet för Campus Gotland utvärderades Blått centrums
verksamhet i maj 2020. Utvärderingen utfördes internt av Uppsala universitet av en
person utan koppling till Blått centrum men med goda kunskaper om Campus
Gotland (Peter Lindblad, professor i molekylär biomimetik vid institutionen för kemi
på Uppsala universitet).
Utvärderingen hade i uppdrag att genomlysa Blått centrums verksamhet under
perioden 2017 till 2019, men kom även att inkludera väsentliga händelser våren 2020.
Utvärderingen skulle också komma med rekommendationer kring hur verksamheten
skulle kunna utvecklas för att stärka universitetets forskning och samverkan i
vattenrelaterade frågor.
Utvärderingen gick igenom rapporter, förstudie, avtal, årsrapporter och protokoll
från styrgruppsmöten samt gjorde intervjuer med verksamhetsledaren för Blått
centrum, dess styrgrupp, företrädare för Region Gotland och Länsstyrelsen, Blått
centrums vetenskapliga råd samt andra, för Blått centrums verksamhet relevanta,
forskare på Uppsala universitet
Utvärderingen konstaterade att
”Genom Blått centrums verksamhet finns idag (2020) en strukturerad
samverkan mellan de tre aktörerna i utvecklingsfrågor avseende vattenfrågor i
stort. Från första året (2017) har den årliga planering och genomförandet av
aktiviteter inom Blått centrum följt förstudiens handlingsplan om en verksamhet
uppdelad i de tre områdena regionalt kunskapscentrum, projektfabrik och
inkubatorverksamhet. Från Blått centrums sida har ambitionen varit hög att
genomföra förstudiens identifierade aktiviteter inom de tre områdena på allra
bästa sätt.”
Utvärderingen går sedan igenom i vilken grad Blått centrum har lyckats i sina tre
roller som regionalt kunskapscentrum, ”projektfabrik” samt vägledning och stöttning
av projektidéer. Eftersom utvärderingen bifogas i sin helhet återges inte dessa partier,
men sammanfattningsvis anser utvärderaren att de tre rollerna hanterats framgångsrikt. Blått centrum har lyckats etablera sig som ett regionalt kunskapscentrum för
vattenfrågor i stort på Gotland. När det gäller projektverksamheten nämns att ett
flertal ansökningar beviljats och fått finansiering, exempelvis inom vattenbruk
(demonstrationsanläggning, kurser och nätverksuppbyggnad), inom forskningsprojekten kring näringsämnen från hav till land, interregprojektet GRASS (kring
kommersiell algodling) samt ålgräsängar.
Blått centrum har vidare lyckats få det stora externfinansierade torskprojektet ReCod
att fysiskt lokalisera sig till forskningsstationen Ar, vilket kommer generera nya
arbetstillfällen på norra Gotland och en redan genomförd utbyggnad av stationen.
Uppsala universitet är vetenskaplig partner i projektet och kommer stå för omkring
10 mnkr av projektets totalt 50 mnkr. ReCod har beskrivits tidigare, se RS 2020/823
och RS 2020/1192.
Blått centrum har också blivit partner i ett annat stort forskningsprojekt, det
Formasfinansierade Blå Mat. Blå Mat är en av fyra centrumbildningarna för hållbara
livsmedelssystem ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 och ta
hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sammantaget har Formas
avsatt 192 miljoner kronor varav Blå Mat disponerar 48 miljoner. Blå Mat handlar
om att inte överutnyttja de akvatiska resurserna och att odla nya fisk- och algarter
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och få konsumenterna att pröva dem. En del av forskningen inom Blå Mat kommer
utföras på Gotland av för ändamålet skapade forskartjänster.
Internationellt har Blått centrum medverkat till att havsområdena runt Gotland, som
enda representant för Östersjön, blivit upptagna på den amerikanska stiftelsen
Mission Blue’s Hope Spot-lista över globala havsområden som är speciellt
skyddsvärda och viktiga för att öka medvetenheten kring havens miljösituation.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning

Det finns naturligtvis mycket erfarenheter i stort och smått som kan diskuteras när
man ska göra en bedömning av en försöksverksamhet som Blått centrum Gotland.
En strukturerad samverkan mellan tre sinsemellan mycket olika organisationer med
tre helt olika uppdrag, löpande under fyra-fem års tid med små resurser och mycket
höga målsättningar är i grunden en utmaning.
Regionstyrelseförvaltningen anser utvärderingen i stort ger en rättvisande bild av
verksamheten. Det strukturerade samarbetet mellan de tre ingående organisationerna
har fungerat bra och gett många positiva synergieffekter. Det får anses stå klart att
Blått centrum har bidragit till regional utveckling och skapat nya arbetstillfällen. Blått
centrum har också nått ut nationellt och därmed nått målet att uppfattas som ”en
dörr in” på Gotland när det gäller vattenrelaterade forskningssamarbeten.
En del verksamhet syns dock inte i utvärderingen, eftersom den av naturliga skäl
främst har projektägarens perspektiv. Exempelvis nämns inte de projekt där Region
Gotland samarbetat med forskare inom områdena vattenbrist1 eller projekt för
digitala lösningar (Blått centrum ingår i ERDA-projektet (Effektiv Regional Digital
Agenda), som bland annat byggt upp ett lokalt trådlöst nät på forskningsstationen Ar
för exempelvis sensorer i yttre miljön för forskning och miljöövervakning).
De två heltidstjänster som projektet sammantaget disponerat bedömer förvaltningen
egentligen är i minsta laget, speciellt i dagsläget när mycket projekt och samarbeten
pågår och administration och kommunikation ökar. Samtidigt finns en fördel i att
behålla modellen att expansion ska ske genom att projekt med egen finansiering
knyts till Blått centrum. De flesta med erfarenhet av projektdriven utveckling vet
dock att denna balansgång inte är helt enkel och att tillkommande projekt sällan vill
finansiera en basverksamhet.
Det är därför viktigt att Blått centrum har tillgång till vissa egna medel för att bekosta
exempelvis förstudier eller publika verksamheter som konferenser/seminarier.
Förutom den startpott på 3 x 500 tkr som de tre organisationerna kom överens om i
avtalet har Uppsala universitet under projektets gång löpande också finansierat lokal,
infrastruktur, konferenser, resor med mera med kontanta medel.
När det gäller organisationsmodell föreslår ingen av parterna något annat upplägg än
dagens, eftersom fördelarna upplevs uppväga nackdelarna. Att Blått centrum är en
integrerad del av Campus Gotland är viktigt för den akademiska förankringen.
Länsstyrelsen kan inte ingå i andra, mer fasta organisationsstrukturer som bolag,
stiftelser och liknande.
Regionstyrelseförvaltningen erfar att Uppsala universitet för närvarande äskar medel
för en fortsättning av Blått centrum i samma omfattning som under försöksperioden;

Exempelvis projekten Beslutsstödsystem för vattenbesparande åtgärder (Chalmers/RISE) samt
SCARCE, Sustainable Choice of Action for a Recovered water access. (SGU, RISE, SMHI). Genom att både Region Gotland och
Uppsala universitet medverkar i Testbädd Storsudret finns också kopplingar mellan detta projekt och Blått centrum.
1
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1,2 tjänst plus drygt 500 tkr för övriga kostnader årligen. Länsstyrelsen förväntas göra
likaledes.
Regionstyrelseförvaltningen förslår därför regionstyrelsen att Region Gotland
fortsätter sin medverkan i projektet på samma sätt som idag, men med den stora
skillnaden att verksamheten stadigvarande finansieras genom ett ramtillskott om 500
tkr från och med 2022, vilket täcker 40% av en heltidstjänst plus omkostnader.
Beslutsunderlag








Regionstyrelsen § 68, Finansiering av Region Gotlands åtagande inom projekt Blått
centrum Gotland, 2017-03-30.
Avtal om samverkansprojektet Blått Centrum, Uppsala universitet UFV 2017/859,
2017-06-12
RS 2017/1069, Blått centrum Gotland – Projektmedverkan. Beslutad projektplan,
2017-12-15
RS 2017/1069, Blått centrum Gotland – Projektmedverkan. Beslutad
verksamhetsplan, 2017-12-15
Utvärdering Blått centrum Gotland, Uppsala universitet, 2020-05-31
RS 2021/459. Etablering av Blått centrum Gotland, regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2021-04-22

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 93

Fortsatt medverkan i Blått Centrum

RS 2021/459

Regionfullmäktiges beslut

Informationen godkänns.
x Region Gotlands medverkan i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” från
och med 1 januari 2022 godkänns.
x

Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland identifierade
tillsammans under 2015-2016 ett behov av att fördjupa samarbetet när det gällde det
strukturerade utvecklingsarbetet på vattenområdet för att stärka samarbetet både
inom regionen såväl som med andra regioner.
I en förstudie som togs fram våren 2016 utvecklades tankarna mer i detalj hur ett
samarbete skulle kunna gå till rent praktiskt under en försöksperiod. Uppsala
universitet förklarade sig villig att stå som projektägare. Med inspiration från Grönt
centrum fick försöksverksamheten namnet Blått centrum Gotland.
Regionstyrelsen fattade i oktober 2016 (RS § 256) beslut kring medverkan i projektet.
Till slut valdes en finansieringslösning där dåvarande ledningskontoret fick disponera
500 tkr årligen i tre år från anslaget för verksamhetsutveckling, för att finansiera den
40-procentiga tjänsten som skulle ingå i projektet (RS § 68, 2017). Detta utnyttjades
endast en gång, se ”bedömning” nedan.
Samverkansavtalet skrevs under 12 juni 2017 och i oktober samma år startade
verksamheten, när rekryteringen av en verksamhetsledare var klar. Verksamheten har
sedan dess följt dels den projektplan som togs fram inledningsvis, dels de årsvisa
verksamhetsplanerna. En arbetsgrupp bestående av deltagare från alla tre
organisationerna har arbetat kontinuerligt och haft veckovisa avstämningsmöten.
Verksamheten har redovisats löpande till en styrgrupp bestående av Campus
Gotlands rektorsråd, landshövding samt regionstyrelsens ordförande, som också tagit
del av årsberättelserna. Projektet har också haft ett vetenskapligt råd inom Uppsala
universitet. Internt inom Uppsala universitet har projektet varit förlagt till
institutionen för Geovetenskaper, inom forskningsprogrammet Naturresurser och
hållbar utveckling.
Alla tre organisationerna har fullföljt sin medverkan med den insats som avtalet
föreskrev (Uppsala universitet ökade sin insats från 1,0 till 1,2 tjänster genom att
tillföra 0,2 tjänst som föreståndare för Forskningsstationen Ar). Arbetsgruppen har
haft en mer eller mindre fast kärna av samma medarbetare för kontinuitetens skull,
men har också haft flexibilitet att inom sin ram engagera andra medarbetare från de
tre organisationerna beroende på vilka aktuella projekt som bedrivits.
forts
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Verksamheten har haft sex prioriterade områden: vattenbruk, hållbar vattenhushållning, miljöfrågor knutna till kustmiljön och grunda havsvikar, fiskeresurser i
perspektiv av förvaltning, besöksnäring och ekonomiskt värde, tekniska innovationer
samt Östersjöns miljö. Genom att växla mellan tre huvudsakliga arbetssätt har Blått
centrum haft ambition att fungera både som regionalt kunskapscentrum,
”projektfabrik”, som ser till att Gotland finns med i forskningsansökningar samt
kunnat ge vägledning och stöttat projektidéer hos exempelvis entreprenörer eller
utvecklare.
Uppsala universitets utvärdering:
Redan i avtalet om samverkansprojektet Blått centrum bestämdes att verksamhetens
skulle utvärderas under det fjärde året av fem. Om verksamheten då bedömdes som
bra, var tanken att man under det sista året skulle hinna planera för en fortsättning.
Och omvänt; om verksamheten inte bedömdes som bra kunde parterna ta ett beslut
om att lägga ned projektet i förtid.
På uppdrag av Planeringsrådet för Campus Gotland utvärderades Blått centrums
verksamhet i maj 2020. Utvärderingen utfördes internt av Uppsala universitet av en
person utan koppling till Blått centrum men med goda kunskaper om Campus
Gotland (Peter Lindblad, professor i molekylär biomimetik vid institutionen för kemi
på Uppsala universitet).
Utvärderingen hade i uppdrag att genomlysa Blått centrums verksamhet under
perioden 2017 till 2019, men kom även att inkludera väsentliga händelser våren 2020.
Utvärderingen skulle också komma med rekommendationer kring hur verksamheten
skulle kunna utvecklas för att stärka universitetets forskning och samverkan i
vattenrelaterade frågor.
Utvärderingen gick igenom rapporter, förstudie, avtal, årsrapporter och protokoll
från styrgruppsmöten samt gjorde intervjuer med verksamhetsledaren för Blått
centrum, dess styrgrupp, företrädare för Region Gotland och Länsstyrelsen, Blått
centrums vetenskapliga råd samt andra, för Blått centrums verksamhet relevanta,
forskare på Uppsala universitet
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Utvärderingen konstaterade att:
”Genom Blått centrums verksamhet finns idag (2020) en strukturerad samverkan
mellan de tre aktörerna i utvecklingsfrågor avseende vattenfrågor i stort. Från första
året (2017) har den årliga planering och genomförandet av aktiviteter inom Blått
centrum följt förstudiens handlingsplan om en verksamhet uppdelad i de tre
områdena regionalt kunskapscentrum, projektfabrik och inkubatorverksamhet. Från
Blått centrums sida har ambitionen varit hög att genomföra förstudiens identifierade
aktiviteter inom de tre områdena på allra bästa sätt.”
Utvärderingen går sedan igenom i vilken grad Blått centrum har lyckats i sina tre
roller som regionalt kunskapscentrum, ”projektfabrik” samt vägledning och stöttning
av projektidéer. Eftersom utvärderingen bifogas i sin helhet återges inte dessa partier,
men sammanfattningsvis anser utvärderaren att de tre rollerna hanterats framgångsrikt. Blått centrum har lyckats etablera sig som ett regionalt kunskapscentrum för
vattenfrågor i stort på Gotland. När det gäller projektverksamheten nämns att ett
flertal ansökningar beviljats och fått finansiering, exempelvis inom vattenbruk
(demonstrationsanläggning, kurser och nätverksuppbyggnad), inom forskningsprojekten kring näringsämnen från hav till land, interregprojektet GRASS (kring
kommersiell algodling) samt ålgräsängar.
Blått centrum har vidare lyckats få det stora externfinansierade torskprojektet ReCod
att fysiskt lokalisera sig till forskningsstationen Ar, vilket kommer generera nya
arbetstillfällen på norra Gotland och en redan genomförd utbyggnad av stationen.
Uppsala universitet är vetenskaplig partner i projektet och kommer stå för omkring
10 mnkr av projektets totalt 50 mnkr. ReCod har beskrivits tidigare, se RS 2020/823
och RS 2020/1192.
Blått centrum har också blivit partner i ett annat stort forskningsprojekt, det
Formasfinansierade Blå Mat. Blå Mat är en av fyra centrumbildningarna för hållbara
livsmedelssystem ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 och ta
hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sammantaget har Formas
avsatt 192 miljoner kronor varav Blå Mat disponerar 48 miljoner. Blå Mat handlar
om att inte överutnyttja de akvatiska resurserna och att odla nya fisk- och algarter
och få konsumenterna att pröva dem. En del av forskningen inom Blå Mat kommer
utföras på Gotland av för ändamålet skapade forskartjänster.
Internationellt har Blått centrum medverkat till att havsområdena runt Gotland, som
enda representant för Östersjön, blivit upptagna på den amerikanska stiftelsen
Mission Blue’s Hope Spot-lista över globala havsområden som är speciellt skyddsvärda och viktiga för att öka medvetenheten kring havens miljösituation.
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Regionstyrelseförvaltningens bedömning:
Det finns naturligtvis mycket erfarenheter i stort och smått som kan diskuteras när
man ska göra en bedömning av en försöksverksamhet som Blått centrum Gotland.
En strukturerad samverkan mellan tre sinsemellan mycket olika organisationer med
tre helt olika uppdrag, löpande under fyra-fem års tid med små resurser och mycket
höga målsättningar är i grunden en utmaning.
Regionstyrelseförvaltningen anser att utvärderingen i stort ger en rättvisande bild av
verksamheten. Det strukturerade samarbetet mellan de tre ingående organisationerna
har fungerat bra och gett många positiva synergieffekter. Det får anses stå klart att
Blått centrum har bidragit till regional utveckling och skapat nya arbetstillfällen. Blått
centrum har också nått ut nationellt och därmed nått målet att uppfattas som ”en
dörr in” på Gotland när det gäller vattenrelaterade forskningssamarbeten.
En del verksamhet syns dock inte i utvärderingen, eftersom den av naturliga skäl
främst har projektägarens perspektiv. Exempelvis nämns inte de projekt där Region
Gotland samarbetat med forskare inom områdena vattenbrist eller projekt för digitala
lösningar (Blått centrum ingår i ERDA-projektet (Effektiv Regional Digital Agenda),
som bland annat byggt upp ett lokalt trådlöst nät på forskningsstationen Ar för
exempelvis sensorer i yttre miljön för forskning och miljöövervakning).
De två heltidstjänster som projektet sammantaget disponerat bedömer förvaltningen
egentligen är i minsta laget, speciellt i dagsläget när många projekt och samarbeten
pågår och administration och kommunikation ökar. Samtidigt finns en fördel i att
behålla modellen att expansion ska ske genom att projekt med egen finansiering
knyts till Blått centrum. De flesta med erfarenhet av projektdriven utveckling vet
dock att denna balansgång inte är helt enkel och att tillkommande projekt sällan vill
finansiera en basverksamhet.
Det är därför viktigt att Blått centrum har tillgång till vissa egna medel för att bekosta
exempelvis förstudier eller publika verksamheter som konferenser/seminarier.
Förutom den startpott på 3 x 500 tkr som de tre organisationerna kom överens om i
avtalet har Uppsala universitet under projektets gång löpande också finansierat lokal,
infrastruktur, konferenser, resor med mera med kontanta medel.
När det gäller organisationsmodell föreslår ingen av parterna något annat upplägg än
dagens, eftersom fördelarna upplevs uppväga nackdelarna. Att Blått centrum är en
integrerad del av Campus Gotland är viktigt för den akademiska förankringen.
Länsstyrelsen kan inte ingå i andra, mer fasta organisationsstrukturer som bolag,
stiftelser och liknande.
forts
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Regionstyrelseförvaltningen erfar att Uppsala universitet för närvarande äskar medel
för en fortsättning av Blått centrum i samma omfattning som under försöksperioden;
1,2 tjänst plus drygt 500 tkr för övriga kostnader årligen. Länsstyrelsen förväntas göra
likaledes.
Regionstyrelseförvaltningen förslår därför regionstyrelsen att Region Gotland
fortsätter sin medverkan i projektet på samma sätt som idag, men med den stora
skillnaden att verksamheten stadigvarande finansieras genom ett ramtillskott om
500 tkr från och med 2022, vilket täcker 40% av en heltidstjänst plus omkostnader.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Anna Wejde, enhetschef och Jonas Nilsson,
eko-strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets budgetäskande stryks i beslutspunkten och behandlas i samband med
strategisk plan och budget, § 137.
Beslutspunkterna ändras till:
 Informationen godkänns
 Region Gotlands medverkan i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” från
och med 1 januari 2022 godkänns.
Regionstyrelsen har instämt i arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) och Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 147
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