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Förslag till beslut
Tjänsteskrivelsen utgör kommunens synpunkter på Länsstyrelsens förslag
till energi- och klimatstrategi.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen önskar kommunens synpunkter på ett förslag till ny regional
energi- och klimatstrategi. Svaret ska lämnas senast 2019-08-23.
Syftet med strategin är att den ska bidra med vägledning i förhållande till
Sveriges långsiktiga klimat- och energimål. Den ska peka ut riktning och
ambitionsnivå i det regionala arbetet, samt främja samverkan.
Tidshorisonten är till omkring 2045.
Utredning av ärendet
Strategin ska vända sig till alla myndigheter, företag och organisationer i
Värmland som verkar inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.
Målbilderna beskriver ett framtida Värmland. Samarbete är en
förutsättning för att kunna nå målen. Det är viktigt att det lyfts fram, vilket
också görs i dokumentet. Samarbete och samordning underlättar även
tillgången till resurser, eftersom förutsättningarna är så olika mellan olika
aktörer.
Önskvärt vore att målbilderna kunde göras tydligare och mer precisa. Att
de tydligare lyfte fram vad som är speciellt med Värmland och vad vi
särskilt ska prioritera och satsa på. Sådana målbilder ger bättre vägledning.
I det fortsatta arbetet sägs att handlingsplaner ska tas fram. Dessa kommer
fylla en viktig funktion. Det är viktigt att även detta arbete sker i
samverkan med berörda aktörer. Då är det lättare att skapa de cirkulära
system som behövs.
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Synpunkter kopplade direkt till vissa avsnitt i dokumentet:
5.3 Långsiktigt hållbart jordbruk – här bör samspelet med ett långsiktigt
hållbart skogsbruk lyftas fram. Jord- och skogsbruk tillsammans ger ett
variationsrikt landskap och en stärkt biologisk mångfald.
Här bör även lyftas fram att ett livskraftigt jordbruk är en förutsättning för
att öka den värmländska livsmedelsproduktionen och vår självförsörjningsgrad. Ett livskraftigt jordbruk i regionen ökar även värdet på
jordbruksmarken.
5.4 Ansvarstagande konsumtion – här bör även hushållens
konsumtionsbaserade utsläpp från den digitala infrastrukturens tjänster
lyftas fram.
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Datum

Beteckning

2019-05-08

425-4671-2019

Samhällsbyggnad
Jörgen Persson
010-2247461

Förslag på ny regional energi- och klimatstrategi
Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag till ny långsiktig regional
energi- och klimatstrategi. Förslaget har tagits fram i dialog med andra
aktörer i länet. Bland annat har ett antal dialogmöten arrangerats utifrån olika
områden i strategin.
Syftet med energi- och klimatstrategin är att den ska bidra med vägledning i
förhållande till Sveriges långsiktiga klimat- och energimål. Strategin pekar ut
riktning och ambitionsnivå som krävs av det regionala arbetet för att kunna
bidra till att målen uppnås. Den ska även främja samordning i detta arbete.
Tidshorisonten för strategin är samma som för de nationella målen, det vill
säga till omkring år 2045.
Fyra områden som är avgörande för att nå framgång i arbetet med att nå
energi- och klimatmålen har prioriterats. För dessa har målbilder,
beskrivningar av den önskade framtiden, formulerats. Dessa syftar till att
peka ut riktning för arbetet.
Energi- och klimatstrategin vänder sig till alla myndigheter, företag och
organisationer i Värmland som verkar inom offentlig sektor, näringsliv och
civilsamhälle. Genomförandet av strategin bygger på frivilliga åtaganden
och samverkan.
Länsstyrelsen önskar synpunkter på förslaget till energi- och klimatstrategi.
Särskilt önskar Länsstyrelsen att dessa frågor besvaras:
•

Beskriver målbilderna den önskade framtiden i Värmland då energioch klimatmålen är uppnådda? Målbilderna är centrala för
inriktningen av det kommande arbetet.

•

Hur väl uppfyller strategin i sin helhet syftet att bidra till vägledning
och samverkan?

•

Är strategin användbar för er organisation? Till exempel om den
underlättar stratgiarbete och långsiktig planering.

Synpunkter lämnas senast 2019-08-23 via e-post till
varmland@lansstyrelsen.se. Ange ”Dnr 425-4671-2019” i ämnesraden.
Frågor om remissen besvaras av klimat- och energistrateg Jörgen Persson.
Kontakt: 010-224 74 61; jorgen.s.persson@lansstyrelsen.se.
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland
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Sammanfattning
Värmlands energi- och klimatstrategi ska bidra med vägledning i förhållande till
de långsiktiga klimat- och energimål som riksdagen har beslutat om. Strategin
pekar ut riktning och ambitionsnivå som krävs av det regionala arbetet för att
kunna bidra till att målen uppnås. Strategin ska även främja samordning i detta
arbete. Tidshorisonten för strategin är samma som för de nationella målen, det vill
säga till omkring år 2045.
Energi- och klimatstrategin vänder sig till alla myndigheter, företag och
organisationer i Värmland som verkar inom offentlig sektor, näringsliv och
civilsamhälle. Genomförandet av strategin bygger på frivilliga åtaganden och
samverkan.
De centrala delarna i strategin är:
Fyra principer som fungerar som utgångspunkter och vägledning.
Fyra framgångsnycklar, är områden som har prioriterats för att de bedöms vara
avgörande för att nå framgång i det regionala arbetet med att nå energi- och
klimatmålen. Samtidigt är det områden där det finns goda möjligheter att minska
klimatpåverkan och där det finns regional eller lokal rådighet att påverka. De fyra
framgångsfaktorerna är:
•
•
•
•

Fossilfria och effektiva transporter
Robust och flexibelt energisystem
Långsiktigt hållbart jordbruk
Ansvarstagande konsumtion.

För varje framgångsnyckel har en målbild formulerats i dialog med aktörer. Med
målbild menas beskrivningar av den önskade framtiden inom området: ”Så vill vi
att länet Värmland ska se ut då de nationella energi- och klimatmålen är uppnådda
år 2045”. Målbilderna fördjupar och förtydligar det regionala målet Ett
klimatneutralt Värmland. Målbilderna presenteras samlat i Figur 1.
Varje framgångsnyckel har kompletterats med en ambitionsnivå för det regionala
arbetet i förhållande till de nationella målen.
Fyra arbetssätt svarar på hur arbetet med strategins genomförande kan bedrivas

för att uppnå målbilderna.
Strategin kommer att ligga till grund för att arbetet att identifiera och prioritera
insatsområden utifrån de fyra målbilderna och att upprätta handlingsplaner för
dessa.
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Målbilder för ett klimatneutralt Värmland
Fossilfria och effektiva transporter
Gång, cykel och buss är det naturliga valet i alla större tätorter, där de fått
företräde framför bilen. Det är enkelt att förflytta sig med alternativa färdsätt,
som det även är smidigt att byta till för de som anländer till staden i bil.
Kollektivtrafiken underlättar livet i hela länet, och är tillsammans med cykel det
attraktivaste färdmedlet för de som pendlar till arbetet. Bilen är fortsatt
nödvändig i stora delar av länet, men de fossila bränslena har fasats ut helt sedan
flera år tillbaka. Fokus på transporteffektivitet vid samhällsplanering och
infrastruktursatsningar, samt satsningar på laddningsinfrastruktur och förnybara
drivmedel har gjort övergången hanterbar. Järnväg och sjöfart prioriteras vid
fjärrtransporter av gods. Även om lastbilstransporter fortsatt är nödvändiga, så
har klimatpåverkan reducerats genom effektivare fordon, logistikplanering och
förnybara drivmedel.
Robust och flexibelt energisystem
En trygg och robust energiförsörjning ger goda förutsättningar för företag att
utvecklas. Industri och hushåll har dragit nytta av den ekonomiskt lönsamma
effektiviseringspotentialen, och anpassat energianvändningen utifrån verkliga
behov. El- och värmeproduktionen i länet sker också helt utan fossila bränslen.
Dessutom har produktionen av förnybar el i länet ökat väsentligt. Vindkraften står
för den största delen av ökningen, men även sol- och biokraft har ökat.
Elproducenter, nätägare, elbolag, industrier och andra aktörer har tillsammans
utvecklat tekniska lösningar och affärsmodeller som gjort elsystemet flexibelt och
kapabelt att hantera de ökade variationer i tillförsel och användning som en helt
förnybar elproduktion inneburit.
Långsiktigt hållbart jordbruk
Det värmländska jordbruket kännetecknas av lönsamma och konkurrenskraftiga
företag som har framtidstro och vågar investera för att möta utvecklingen.
Företagen har inte bara fasat ut all användning fossila bränslen, de ligger även i
utvecklingens framkant genom att på ett framgångsrikt sätt ha tillämpat bästa
möjliga teknik, samt testat och utvecklat nya metoder och grödor. På så sätt har
både växtodling och djurhållning minskat sin klimatpåverkan väsentligt.
Dessutom bidrar jordbruket till lösningar genom att öka inlagringen av kol i
marken och genom att producera förnybar energi. Livskraftiga jordbruksföretag
och lokala lösningar har bidragit till ett variationsrikt landskap och en stärkt
biologisk mångfald. Livsmedelsproduktion med låg klimatpåverkan är en
konkurrensfördel.
Ansvarstagande konsumtion
Det är lätt att leva ett gott liv inom planetens gränser. Genom kunskap och
medvetna val i vardagen bidrar värmlänningen till att minska klimatpåverkan
inom och utanför landets gränser. En utveckling mot hållbar privat och offentlig
konsumtion i länet har också gynnat lokal utveckling. Mer cirkulära
affärsmodeller och ökat fokus på kvalitet och hållbarhet har lett till en väsentligt
minskat och effektivare utnyttjande av naturresurser. Medvetna satsningar på
kunskap och planering av samhället har bidragit till en ändrad inställning till att
ägande, något som har höjt statusen på att dela och återanvända.
Figur 1. Fördjupande målbilder för strategins fyra framgångsnycklar.
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1 Inledning
1.1 Ett klimatneutralt Värmland
Ett klimatneutralt Värmland år 2030 – så lyder det regionala klimatmål som
Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland tillsammans beslutade 2009. Målet
innebär att Värmland ska gå före och nå noll klimatpåverkan genom att sluta
använda fossila bränslen och att kompensera övriga utsläpp av växthusgaser
genom ökad kolinlagring. Visserligen är det efter tio år inte längre lika enkelt att
uppnå detta till det utsatta målåret, men intentionen med att gå före gör Ett
klimatneutralt Värmland fortsatt lika aktuellt för det regionala energi- och
klimatarbetet.
Vikten av att snabbt nå nollutsläpp har skärpts i och med Paris-avtalets
målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att nå
målen kommer det att krävas en omställning som berör hela samhället.
Tillsammans med Länsstyrelsens vision En hållbar utveckling i hela Värmland –
ekonomiskt, miljömässigt och socialt och Värmlandsstrategins vision Värmland – ett
skönare liv beskriver Ett klimatneutralt Värmland det långsiktiga mål som den här
energi- och klimatstrategin eftersträvar: Ett Värmland där befolkningen i hela
länet lever ett gott liv inom hållbarhetens gränser.
Det regionala målet om ett klimatneutralt Värmland har i energi- och
klimatstrategin fördjupats och förtydligats med fyra målbilder:
•
•
•
•

Fossilfria och effektiva transporter
Robust och flexibelt energisystem
Långsiktigt hållbart jordbruk
Ansvarstagande konsumtion.
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2 Om energi- och klimatstrategin
2.1 Uppdraget
Sedan 2018 har Länsstyrelsen Värmland regeringens uppdrag att ta fram en ny
långsiktig regional energi- och klimatstrategi. Uppdraget lyder enligt
formuleringen i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019:
Mot bakgrund av de långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen som har
beslutats av riksdagen, ska länsstyrelserna: Leda och samordna arbetet
med att i dialog med andra aktörer, bl.a. landstingen i respektive län, ta
fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas
senast den 15 oktober 2019.

2.2 Syfte och avgränsning
Målet med den regionala energi- och klimatstrategin är att den ska bidra till
uppfyllandet av energi- och klimatmålen. Tillsammans med andra aktörer har
Länsstyrelsen formulerat ett syfte med strategin, nämligen att den ska:
Ge länets aktörer långsiktig vägledning i förhållande till regionala och
nationella klimat- och energimål, samt att bidra till samordnade insatser i
detta arbete.
Strategin ska alltså hjälpa till att peka ut den riktning och ambitionsnivå som är
nödvändigt i det regionala energi- och klimatarbetet för att kunna bidra till att
målen uppnås. För att finna en gemensam riktning är det nödvändigt att det finns
en samsyn i länet kring vad som ska uppnås och hur det ska gå till. Strategin har
ett långsiktigt perspektiv då den beskriver Värmlands riktning mot de nationella
energi- och klimatmålen. Tidshorisonten för strategin sträcker sig alltså till
omkring år 2045.
Därtill ska strategin bidra till samordning. Att ställa om samhället bort från
fossila bränslen och klimatpåverkande aktiviteter och till förnybar energi och
hållbart resursutnyttjande innebär en stor förändring, som berör samhällets alla
delar och aktörer. Genomförandet av strategin bygger på frivilliga åtaganden och
samverkan. Energi- och klimatstrategin vänder sig därför till alla myndigheter,
företag och organisationer i Värmland som verkar inom offentlig sektor,
näringsliv och civilsamhälle.
Energi- och klimatstrategin kan ses som en del av genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin. Strategin bör även vara vägledande vid
beaktande av energi- och klimataspekter i andra regionala strategier, planer och
program. Denna strategi ersätter den tidigare regionala energi- och klimatstrategin
För ett klimatneutralt Värmland från 2013.

2.3 Hur strategin tagits fram
Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer i länet.
Framtagandet har skett i fyra huvudsakliga processteg, se Figur 2.

2

Figur 2. Process för framtagande av energi- och klimatstrategin.
I arbetets inledningsskede inhämtades förväntningar på strategin och
framtagandet av den. Möjlighet till delaktighet i framtagandet, vägledning genom
regionala målbilder och ett användbart resultat var de främsta förväntningarna
som lyftes fram av tillfrågade aktörer. Utifrån detta tog Länsstyrelsen fram en
projektplan med beskrivning av syfte och mål som varit vägledande för det
fortsatta arbetets utformande.
Framtagandet har regelbundet stämts av med de två samverkansfora som finns
för det regionala energi- och klimatarbetet: Värmlands miljö- och klimatråd och
Värmlands klimatforum. Dessa fora har på så sätt fungerat som referensgrupper
för arbetet.
Arbetet har följt backcasting-metodik. Med utgångspunkt i de nationella energioch klimatmålen har länets nuläge analyserat. Nulägesanalysen har pekat ut länets
utmaningar i arbetet för att kunna bidra till målen. Utifrån utmaningarna har fyra
avgörande nycklar för framgång i arbetet med att nå målen prioriterats.
Ett antal dialogmöten med bred inbjudan har arrangerats utifrån olika teman, med
syfte att få en samsyn kring vilka problem som behöver hanteras och vilka värden
som bör värnas och utvecklas i arbetet för målen. Utifrån diskussioner om länets
utmaningar och möjligheter påbörjades arbetet med att formulera regionala
målbilder. Deltagarnas bidrag har utgjort ett viktigt underlag till målbilderna.
Strategin och målbilderna har diskuterats eller kommer att diskuteras med
Länsstyrelsens olika enheter. Länsstyrelsen planerar att bjuda in till fler
dialogmöten under remisstiden.
Länets aktörer kommer att få möjlighet att ge synpunkter på strategin i en remiss,
innan Länsstyrelsen fattar beslut om att fastställa den.
Hänsyn tagits till andra relevanta regionala planer och program. Särskild
samordning har skett med Region Värmland kring handlingsplanen för integrering
av klimat och miljö i det regionala tillväxtarbetet.
En bedömning av synergier och målkonflikter med målen i Agenda 2030 har
påbörjats. De av agendans delmål som energi- och klimatstrategin tydligast kan
bidra till eller riskerar att motverka har identifierats. Bedömningen kommer att
slutföras under remisstiden.

2.4 Strategins upplägg
Strategins upplägg illustreras i Figur 3. Avstamp tas i de av riksdagen beslutade
energi- och klimatmålen. Vid sidan av dessa har även andra internationella och
nationella mål vägts in i bedömningarna. Dessa mål har använts för att tolka
riktning och ambitionsnivå för arbetet på regional nivå.
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Figur 3. Energi- och klimatstrategins upplägg.

Fyra principer vägleder vid, och sätter ramar för, prioriteringar. De är
formulerade utifrån de valda förutsättningar som fungerat som utgångspunkter vid
framtagandet av strategin.
Fyra framgångsnycklar är områden som är avgörande för att nå framgång i
arbetet för att nå energi- och klimatmålen, men där det även behövs särskilda
insatser. Dessa har prioriterats utifrån en analys av nuläget. Det är områden där
det finns goda möjligheter att minska klimatpåverkan och där det finns relativt
stor regional och lokal rådighet att påverka. De fyra områdena står dessutom för
stora utsläpp av växthusgaser. De tre framgångsnycklarna om transporter,
energisystem och jordbruk representerar tillsammans omkring 90 procent av
länets utsläpp.
För varje nyckel till framgång har en målbild formulerats i dialog med länets
aktörer. Dessa syftar till att peka ut riktning för arbetet inom varje
framgångsnyckel. Med målbild menas beskrivningar av den önskade framtiden:
”Så vill vi att länet Värmland ska se ut då de nationella energi- och klimatmålen
är uppnådda år 2045”.
Utifrån det långsiktiga klimatmålet har årtalet för målbilderna satts till 2045.
Målbilderna beskriver även vad som varit Värmlands framgångsfaktorer och vad
det resulterat i för de som bor och verkar här vid tidpunkten för målåret.
Målbilderna kommer att fungera som utgångspunkt för planering av
insatsområden och åtgärder. Varje målbild har kompletterats med en
ambitionsnivå för det regionala arbetet, i förhållande till de nationella målen.
Ambitionsnivån är tolkad utifrån de fyra principerna.
Fyra arbetssätt svarar på hur arbetet med strategins genomförande kan bedrivas

för att uppnå målbilderna. De är även en ingång till kommande identifiering och
prioritering av insatsområden. Arbetssätten är identifierade utifrån en analys av
vilka möjligheter länets aktörer har att aktivt verka för energi- och klimatmålens
uppfyllnad.
Slutligen har indikatorer för strategins uppföljning tagits fram.
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3 Energi- och klimatmål
Strategin tar sin utgångspunkt i de svenska energi- och klimatpolitiska målen.

3.1 De svenska klimatpolitiska målen
Riksdagen har beslutat om långsiktiga klimatmål för Sverige:
i.

ii.

iii.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från
verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre
än utsläppen år 1990. Det är möjligt att nå resterande delar av målet
genom kompletterande åtgärder, såsom ökat upptag av koldioxid i skog
eller genom att investera i olika klimatprojekt utomlands.
Utsläppen i Sverige inom de sektorer som inte ingår i den europeiska
utsläppshandeln bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än
utsläppen 1990, och minst 75 procent lägre år 2040. På motsvarande sätt
som för det långsiktiga målet finns även möjlighet att nå delar av målen
till år 2030 och 2040 genom kompletterande åtgärder. Sådana åtgärder
får användas för att klara högst 8 respektive 2 procentenheter av
utsläppsminskningsmålen år 2030 och 2040.
Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med
minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

3.2 De svenska energipolitiska målen
Riksdagen har beslutat om långsiktiga energimål för Sverige:
i.

ii.

Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett
mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller
en stängning av kärnkraft med politiska beslut.
Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört
med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till
bruttonationalprodukten (BNP).

3.3 Sveriges miljömål
Riksdagen har beslutat om ett generationsmål och sexton nationella
miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön
som ska nås. Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället, och lyder:
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

3.4 Parisavtalet
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla
länder och ska börja gälla senast år 2020. Målet är att den globala
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temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader med strävan att den ska stanna
vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016.

3.5 Agenda 2030 och de globala målen
Agenda 2030 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.

3.6 EU:s energi- och klimatmål
EU:s energi och klimatmål för 2030:
i.
ii.
iii.

Minst 40 procent reduktion av växthusgasutsläppen, från 1990 års nivå.
Minst 32 procents andel förnybar energi.
Minst 32,5 procent ökad energieffektivisering.

6

4 Fyra principer
Följande fyra principer ger vägledning i arbetet för att uppnå målbilderna, till
exempel vid prioritering, tolkning och avgränsning. De har även fungerat som
utgångspunkt för ställningstaganden i strategin.

4.1 Värmland tar ansvar
Länet är drivande i arbetet för att uppnå de nationella energi- och klimatmålen. I
enlighet med det regionala målet Ett klimatneutralt Värmland är länet berett att gå
före med en hög ambitionsnivå i arbetet för målen. Där länet har goda
förutsättningar är det därför rimligt att ambitionsnivån är högre än i län med
sämre förutsättningar. Dessutom bör de sektorer som har lättare att ställa om till
fossilbränslefrihet minska sina utsläpp först. Detta för att undvika en baktung
utsläppsbana mot det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045. Då
krävs att utrymme nära målåret ges till de sektorer där verksamheter har svårast
att ställa om. Nationellt handlar det bland annat om utsläpp från processer inom
stål- och cementproduktion som idag saknar realistiska eller kostnadseffektiva
alternativ. Det handlar även om utsläpp av metan och lustgas från biologiska
system inom jordbruket, som inte går att helt reducera inom dagens
produktionssystem. Industrin i Värmland, med en stor andel biobaserad
skogsindustri, skulle generellt sett relativt enkelt kunna ersätta de fossila
bränslena, bara det finns tillgång till förnybara alternativ och att det kan ske med
bibehållen konkurrenskraft. Industrin tar även ansvar genom ett långsiktigt arbete
för att hitta och utveckla de lösningar som behövs i omställningen.

4.2 Värmland tänker globalt
Enligt det nationella generationsmålet (se Kapitel 3.3) har vi i Värmland ansvar
för att lösa våra miljöproblem utan att det drabbar andra länder eller kommande
generationer. Det är därmed självklart att sträva efter att minska klimatpåverkan
även från privat och offentlig konsumtion, även om utsläppen sker vid produktion
och transporter utanför länets gränser. Dessutom säger Paris-avtalet att
genomförandet ska spegla rättvisa och principen om gemensamt men
differentierat ansvar utifrån olika länders kapacitet och förhållanden. Därmed är
det naturligt att Värmland, tillsammans med resterande del av den rika världen
som har en större del i att ha orsakat klimatförändringarna, också tar ett större
ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom kan Värmland betyda
mer för världen genom att sprida lösningar som bidrar till minskad
klimatpåverkan i andra länder och visa på goda exempel hur det ska gå till.
Principen innebär även att arbetet för att minska klimatpåverkan inom länet inte
får bli kontraproduktivt, så att det resulterar i högre utsläpp utanför länet.

4.3 Värmland använder resurser effektivt
Välfärd för världens växande befolkning måste säkerställas inom det begränsade
system som vi kallar Jorden. Det innebär att planetens resurser måste räcka åt allt
fler människor samtidigt som systemet och dess processer sätts under allt större
press. Åtgärder för att minska klimatpåverkan och att ställa om energisystemet
måste därför ske med utgångspunkt i hushållning och effektiv användning. Det
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betyder att användningen av resurser måste utgå från verkliga behov, som sedan
täcks med så effektiv användning av resurser som möjligt. Inte bara naturresurser
och energi måste utnyttjas hållbart, men även andra ekosystemtjänster.

4.4 Värmland tar hänsyn till alla hållbarhetsaspekter
Energi- och klimatarbetet strävar efter att bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling i länet. Möjligheterna att hitta synergier som bidrar till andra
samhällsmål är många. Samtidigt får arbetet för energi- och klimatmålen inte ske
på bekostnad av andra miljömål eller människors hälsa, välfärd och möjlighet till
utveckling. Ur Värmlands perspektiv är det bland annat viktigt att ta hänsyn till
skillnader i förutsättningar mellan stad och land och till biologisk mångfald.
Vägen mot hållbarhet innebär en ständig hantering av komplexa frågeställningar
som ibland kräver svåra avvägningar. Genom att integrera hållbarhetsaspekterna
redan från start i alla beslutsprocesser ges förutsättningar att fatta väl avvägda
beslut som bidrar till synergier och undviker eller lindrar målkonflikter. Agenda
2030 kan ge vägledning i dessa processer.
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5 Fyra framgångsnycklar
Dessa fyra områden är prioriterade i energi- och klimatstrategin. Det är områden
som är avgörande för att nå framgång i det regionala arbetet att nå energi- och
klimatmålen, men där det även behövs särskilda insatser. En målbild beskriver
riktningen för varje framgångsnyckel. För att uppnå målbilderna krävs att arbetet
sker i bred samverkan och integrerat i alla samhällsområden.

5.1 Fossilfria och effektiva transporter
Målbild för fossilfria och effektiva transporter i Värmland år 2045:
Gång, cykel och buss är det naturliga valet i alla större tätorter, där de fått
företräde framför bilen. Det är enkelt att förflytta sig med alternativa färdsätt,
som det även är smidigt att byta till för de som anländer till staden i bil.
Kollektivtrafiken underlättar livet i hela länet, och är tillsammans med cykel det
attraktivaste färdmedlet för de som pendlar till arbetet. Bilen är fortsatt
nödvändig i stora delar av länet, men de fossila bränslena har fasats ut helt sedan
flera år tillbaka. Fokus på transporteffektivitet vid samhällsplanering och
infrastruktursatsningar, samt satsningar på laddningsinfrastruktur och förnybara
drivmedel har gjort övergången hanterbar. Järnväg och sjöfart prioriteras vid
fjärrtransporter av gods. Även om lastbilstransporter fortsatt är nödvändiga, så
har klimatpåverkan reducerats genom effektivare fordon, logistikplanering och
förnybara drivmedel.
Värmland är ett län med mycket landsbygd, och arbetet för att minska
transporternas klimatpåverkan måste ta hänsyn till skillnaderna mellan stad och
land. Pendling är viktigt för att upprätthålla fungerande arbetsmarknader. Det är
främst kring de större tätorterna där bebyggelsen expanderar, och det är där det
därmed finns störst möjligheter att hitta nya effektiva transportlösningar. Länets
tunga industri är beroende av att kunna exportera sina produkter. Redan i dag går
en stor del av exporten via järnväg och sjöfart, och det finns goda förutsättningar
för fortsatt utveckling av dessa transportslag. För skogsbrukets transporter är det
dock svårare ersätta lastbilstransporter.
Transporterna står för knappt 45 procent av växthusgasutsläppen i Värmland, och
är därmed den enskilda sektor som har störst utsläpp. En hög andel av
energianvändningen kommer från fossila bränslen. Arbetet för att minska
transporternas klimatpåverkan måste stå på tre ben: ett transporteffektivt samhälle,
energieffektiva och fossilbränslefria fordon och högre andel förnybara drivmedel.
Samtliga tre ben är nödvändiga för att klara uppnå klimatmålen. På den regional
och lokal nivå är rådigheten särskilt stor för åtgärder för transporteffektivt
samhälle, genom planering av bebyggelse och infrastruktur. Potentialen är dock
störst där det byggs nytt.
Länets ambitionsnivå bör ligga i linje med det nationella sektorsmålet för
transporter. Målsättningen bör därmed vara att minska utsläppen från inrikes
transporter med minst 70 procent till 2030. Utsläppen bör även nå noll väl före
2045, för att bidra till det långsiktiga klimatmålet och lämna utrymme för sektorer
som har svårare att reducera utsläppen.
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5.2 Robust och flexibelt energisystem
Målbild för ett robust och flexibelt energisystem i Värmland år 2045:
En trygg och robust energiförsörjning ger goda förutsättningar för företag att
utvecklas. Industri och hushåll har dragit nytta av den ekonomiskt lönsamma
effektiviseringspotentialen, och anpassat energianvändningen utifrån verkliga
behov. El- och värmeproduktionen i länet sker också helt utan fossila bränslen.
Dessutom har produktionen av förnybar el i länet ökat väsentligt. Vindkraften står
för den största delen av ökningen, men även sol- och biokraft har ökat.
Elproducenter, nätägare, elbolag, industrier och andra aktörer har tillsammans
utvecklat tekniska lösningar och affärsmodeller som gjort elsystemet flexibelt och
kapabelt att hantera de ökade variationer i tillförsel och användning som en helt
förnybar elproduktion inneburit.
Värmland har en stor basindustri, med ett antal stora produktionsanläggningar
inom skogs- och stålindustrin. Det finns även flera stora livsmedelsindustrier. Den
tunga industrin innebär att länet har en högre energianvändning per invånare,
jämfört med riket som helhet. Samtidigt innebär den stora skogsindustrin att
industrins energianvändning till stor del är biobaserad. För industrin är trygg och
stabil energiförsörjning helt nödvändig. Användning av el är fortfarande betydligt
större än den elproduktion som finns i länet. Elproduktionen är dock till allra
största del förnybar, och vindkraften har ökat betydligt under de senaste åren. Det
finns ett behov att öka kapaciteten i det regionala elnätet för att det ska kunna ta
emot större mängder ny elproduktion.
Stora förändringar väntar energisystemet, det vill säga det system som kopplar
ihop produktion av el och värme, via distribution av dessa till företagens och
hushållens användning av energin. Nya krav ställs på flexibilitet i elsystemet för
att säkerställa att tillräcklig elproduktion finns för att möta efterfrågan i varje
ögonblick. Med ökad andel förnybar elproduktion, som ofta är decentraliserad och
väderberoende, och ökad elektrifiering inom många sektorer ökar variationerna av
den el som tillförs systemet. Genom elfordon kommer transporterna att bli en mer
integrerad del av energisystemet. Vidare bidrar digitalisering, elektrifiering och
klimatförändringar till att göra samhället mer sårbart för oväntade händelser och
därmed alltmer beroende av ett robust och motståndskraftigt energisystem.
Samhället är beroende av trygg energiförsörjning. Samtidigt måste hushållning
med energi, effektiv energianvändning och förnybara energikällor vara
grundläggande principer för att säkerställa ett hållbart utnyttjande av resurser.
Energisystemet, med produktion, konsumtion och infrastrukturen som knyter ihop
dessa, bör därför ses som en helhet. Utsläpp av växthusgaser från uppvärmning av
bostäder och lokaler samt förbränning för energiändamål inom industrin i området
innebär att området står för knappt en femtedel av de samlade utsläppen i
Värmland.
Länets ambitionsnivå bör vara att arbeta aktivt för att Värmland bidrar till målet
om 100 procent förnybar elproduktion. Värmland har goda förutsättningar för
ökad elproduktion från både vind och sol. Numera används nästan inga fossila
bränslen för uppvärmning av bostäder och lokaler, och inom industrin används de
främst för ändamål som tekniskt sett är relativt enkla att konvertera till förnybara
alternativ. Därför är en rimligt att industri och bebyggelse ska bli helt
fossilbränslefri väl före 2045.
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5.3 Långsiktigt hållbart jordbruk
Målbild för ett långsiktigt hållbart jordbruk i Värmland år 2045:
Det värmländska jordbruket kännetecknas av lönsamma och konkurrenskraftiga
företag som har framtidstro och vågar investera för att möta utvecklingen.
Företagen har inte bara fasat ut all användning fossila bränslen, de ligger även i
utvecklingens framkant genom att på ett framgångsrikt sätt ha tillämpat bästa
möjliga teknik, samt testat och utvecklat nya metoder och grödor. På så sätt har
både växtodling och djurhållning minskat sin klimatpåverkan väsentligt.
Dessutom bidrar jordbruket till lösningar genom att öka inlagringen av kol i
marken och genom att producera förnybar energi. Livskraftiga jordbruksföretag
och lokala lösningar har bidragit till ett variationsrikt landskap och en stärkt
biologisk mångfald. Livsmedelsproduktion med låg klimatpåverkan är en
konkurrensfördel.
Jordbruket i Värmland karaktäriseras av att det ligger i ett skogslän. Det mesta av
jordbruksmarken finns runt Vänern. Det är även främst här som växtodling
bedrivs. Generellt har länet goda förutsättningarna för vallodling och bete, och
därmed för produktion av mjölk och nötkött. Jordbruket ligger till stor del ett
småbrutet landskap med stort inslag av skog och sjö, där jordbruksmarken har stor
betydelse för landskapsbild och biologisk mångfald. Ett livskraftigt jordbruk är
viktigt för en levande landsbygd, och det finns en målsättning om att öka svensk
livsmedelsproduktion. Samtidigt är viktigt att minska jordbrukets klimatpåverkan
för att klara klimatmålet. Det får dock inte innebära att produktionen, och därmed
utsläppen, flyttar utanför länet och landet. Utgångspunkten måste därför vara
bibehållen jordbruksproduktion, med ambitionen att den ska utvecklas.
Jord- och skogsbruk står för en femtedel av länets samlade utsläpp av
växthusgaser (markens kolbalans undantagen). En fjärdedel av sektorns utsläpp är
från energianvändning i arbetsmaskiner och för uppvärmning. Biologiska
processer inom jordbrukets djurhållning och växtodling står för resterande tre
fjärdedelar av utsläppen. Dessa utsläpp, som främst består av metan och lustgas,
går att påverka men är svåra att reducera helt inom befintliga produktionssystem.
Det innebär att när det mesta av de fossila bränslena har fasats ut inom
transporter, bebyggelse, industri och arbetsmaskiner så kommer jordbruket stå för
den största delen av de kvarvarande utsläppen. Förutom att minska utsläppen så
har jordbruket möjligheter att bidra positivt till energi- och klimatmålen genom
produktion av förnybara bränslen och ökad kolinlagring i mark.
Länets ambitionsnivå bör vara att jordbruket ska bidra till uppfyllande av det
långsiktiga klimatmålet. Jordbruket måste därför tillsammans med övriga sektorer
bli fossilbränslefria. Det innebär att all användning av fossila bränslen för
arbetsmaskiner bör fasas ut innan 2045. Fossila bränslen för uppvärmning bör
kunna fasas ut betydligt tidigare. Det är rimligt att anta att jordbrukets metan- och
lustgasutsläpp får tillgodoräkna sig en stor del av det utrymme som det långsiktiga
klimatmålet anger (max 15 procent av de nationella utsläppen 1990) och som kan
täckas med kompletterande åtgärder. Men eftersom det finns en målsättning om
ökad livsmedelsproduktion så bör den ökningen ske inom ramen för, eller helst
lägre än, dagens utsläppsnivå. Jordbruksproduktionen måste därför minska sin
klimatpåverkan betydligt relativt livsmedelsproduktionen.
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5.4 Ansvarstagande konsumtion
Målbild för en ansvarstagande konsumtion i Värmland:
Det är lätt att leva ett gott liv inom planetens gränser. Genom kunskap och
medvetna val i vardagen bidrar värmlänningen till att minska klimatpåverkan
inom och utanför landets gränser. En utveckling mot hållbar privat och offentlig
konsumtion i länet har också gynnat lokal utveckling. Mer cirkulära
affärsmodeller och ökat fokus på kvalitet och hållbarhet har lett till en väsentligt
minskat och effektivare utnyttjande av naturresurser. Medvetna satsningar på
kunskap och planering av samhället har bidragit till en ändrad inställning till att
ägande, något som har höjt statusen på att dela och återanvända.
Vår konsumtion av varor och tjänster orsakar stora utsläpp av växthusgaser även
utanför länet. Det är därför viktigt att även arbeta med att minska vår konsumtions
klimatpåverkan, trots att klimatmålen utgår från de utsläpp som sker inom landets
gränser. Statistik över konsumtionens klimatpåverkan finns bara på nationell
nivås. Värmlänningen antas därför konsumera på samma sätt som
genomsnittssvensken.
Två tredjedelar av vår konsumtions klimatpåverkan kommer från hushållens
privata konsumtion, resten från offentlig konsumtion (inköp inom offentlig
verksamhet). Av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp kommer en tredjedel
från maten, en tredjedel från transporter och resterande tredjedel från boende,
kläder, elektronik med mera. Av transporterna orsakar bilresor ungefär hälften av
utsläppen och flygresor andra hälften. Om befolkningen i Värmland flyger såsom
genomsnittet i landet, så orsakar värmlänningarnas flygresor en klimatpåverkan
som är nästan lika stor som den som personbilstrafiken i länet orsakar, eller cirka
25 procent av de totala växthusgasutsläppen inom länet. Arbetet bör bygga på
både ökad kunskap om konsumtionens klimatpåverkan och strukturer som
underlättar hållbara val och upphandlingar. Tillsammans kan det bidra till att
förändra attityder och normer till stöd för mer hållbara konsumtionsbeteenden.
Länets ambitionsnivå bör vara att bidra till att minska vår klimatpåverkan till en
hållbar nivå utan att orsaka miljö- eller hälsoproblem utanför Sveriges gränser, i
linje med det svenska generationsmålet.
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6 Fyra arbetssätt
För att nå framgång i att uppnå målbilderna så kan det regionala arbetet utgå från
dessa fyra arbetssätt för att bidra till samhällsförändring.

6.1 Gå före
Genom mod och framsynthet kan företag, akademi och offentlighet i Värmland
visa att det är möjligt att kombinera välfärd med låg klimatpåverkan. Värmland
kan bli en plats dit företag, organisationer och myndigheter från andra delar av
världen reser för att se exempel på hur problemen konkret kan lösas. På så sätt kan
Värmland betyda mer för världen. Att gå före innebär satsning och risktagande,
det är därför nödvändigt att visa att detta även rymmer möjligheter. För att lyckas
behöver framförallt länets styrkeområden inom industri, forskning och förvaltning
utvecklas och än tydligare kopplas till arbetet för att minska klimatpåverkan och
att ställa om energisystemet. Det kan handla om skogsbaserad bioekonomi,
värdeskapande tjänster och energieffektivisering, områden där det redan finns stor
kompetens och kunnande.
På samma sätt som länet kan vara föregångare utåt omvärlden, så kan företag,
kommuner och privatpersoner spela en stor roll genom att gå före och inspirera
andra i sin närhet att följa efter. Offentliga organisationer kan använda
upphandlingsverktyget för att säkerställa bästa energi- och klimatprestanda på det
som köps in. Fordonsägare kan byta till fossilbränslefria fordon. Privatpersoner
kan inspirera andra genom att till exempel installera solceller eller att göra
medvetna konsumtionsval.

6.2 Bidra till utveckling
Många nya lösningar kommer att behövas i den stora samhällsomställning som är
nödvändig för att snabbt få ner utsläppen av växthusgaser. I första hand är det
inom näringslivet som dessa lösningar kommer att utvecklas och produceras.
Företag kommer alltså stå för en viktig del av dragkraften i arbetet. Den kraften
kan utnyttjas till att stärka näringslivets förutsättningar, och därmed hela länet.
Det skapar möjligheter för företag som kan leverera de produkter och tjänster som
efterfrågas, samtidigt som de är tvungna att utvecklas för att möta förändringarna.
Att stärka möjligheterna till arbete och utveckling i hela länet är också nödvändigt
för att få acceptans för energi- och klimatarbetet.
Region Värmland har tagit fram en regional forsknings- och innovationsstrategi
för smart specialisering, där skogsbaserad bioekonomi är högst prioriterat. Allt
material och drivmedel som idag produceras av fossila råvaror kommer inom snar
framtid att behöva produceras från alternativa råvaror eller att ersättas på annat
sätt. Det kommer med all sannolikhet leda till ökad efterfrågan på bioråvara, och
produkter som produceras av den. Inom satsningen på bioekonomi finns det
därmed stora möjligheter att utveckla nya affärslösningar som bidrar till att ersätta
fossila material och bränslen, effektivare resursanvändning och lägre
klimatpåverkan. Med den höga kompetens inom industriell produktion som finns i
länet har Värmland goda förutsättningar att dra nytta av utvecklingen och satsa på
förädling av skogsråvara till högvärdiga produkter. Även tjänster kopplade till de
nya produkterna är en marknad som kan förväntas växa.
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Vidare är elektrifiering en trend inom många samhällssektorer, och mycket tyder
på att det totala elbehovet kommer att öka. God och säker tillgång till förnybar el
kommer sannolikt att vara en konkurrensfördel för att locka industriinvesteringar
till länet. Värmland har goda förutsättningar för ökad elproduktion från både vind
och sol.

6.3 Planera för framtiden
Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för att kunna förbereda oss på de
förändringar som omställningen innebär, och för att underlätta en livsstil med låg
klimatpåverkan. Hur bostäder, service och infrastruktur planeras har stor påverkan
på behovet av att resa i vardagslivet för de som bor och verkar här. Behovet av
egen bil kan minska om planering av kollektivtrafik och cykelinfrastruktur
integreras i planeringen av nya eller utbyggda bostadsområden. Något som även
underlättar för de som saknar möjligt att köra bil att bo i området, och därmed
bidrar till ökad jämlikhet. Satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik frigör ytor
så att attraktiva stadsmiljöer kan skapas där det är enkelt att leva och röra sig utan
bil.
Den grundläggande dialogen i planeringsprocesser är viktig för att inhämta
synpunkter på, och förmedla kunskap om, omställningen. De är ett verktyg för att
skapa förståelse och delaktighet, och därmed ökad samverkan. Ett exempel är de
miljööverenskommelser som Länsstyrelsen upprättat tillsammans med Region
Värmland och de flesta av länets kommuner. Samhällsplaneringen påverkar även i
vilken mån det är lätt eller svårt att göra hållbara konsumtionsval.
Delningsekonomi och återbruk kan främjas av att planera in fysiska mötesplatser,
och utvecklandet av nya affärsmodeller. Acceptans för en fortsatt utbyggnad av
vindkraften underlättas av noggrann planering och lokal förankring. Även en
kraftig ökning av solkraft, både i solkraftsparker och installation av
solcellspaneler på fastigheter kommer att ställa högre krav på planering.

6.4 Arbeta tillsammans
Värmland är ett län med mycket landsbygd, men även med många större och
mindre tätorter. Planering och utformningen av åtgärder måste ta sitt avstamp i
den lokala verkligheten. Alla lösningar passar inte överallt. För att nå acceptans i
hela Värmland för den nödvändiga omställningen krävs berättelser som illustrerar
hur ett hållbart liv kan se ut i olika delar av länet. För att lyckas med det behöver
kreativitet, samarbete och resurseffektivitet vara i fokus.
Energi- och klimatmålen innebär en omställning som griper in i alla
samhällsområden. Därför behöver energi- och klimatfrågorna integreras brett i
alla samhällets frågor och områden. Näringslivsutveckling, fysisk planering och
civilförsvar är bara några frågor där det är nödvändigt att energi- och
klimataspekterna får ökad tyngd.
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7 Fortsatt arbete
Energi- och klimatstrategin har ett långsiktigt perspektiv, med en tidshorisont som
sträcker sig till omkring år 2045.
Strategin kommer att uppdateras vid behov. Under arbetets gång kan nya områden
växa i betydelse. Till exempel skulle nya metoder för att öka kolinlagringen i skog
eller avskiljning och lagring av koldioxid från de stora skogsindustrierna bli
områden som kan bli aktuella under kommande decennier. Samtidigt kan
framgångsrikt arbete göra att det som idag ses som stora utmaningar kan ”bockas
av” eller minskas i prioritering. Det kan också uppstå ett behov av att revidera
strategin om de nationella målen uppdateras, till exempel utifrån nya
internationella åtaganden.
Som nästa steg i arbetet med strategin planeras att identifiera och prioritera
insatsområden utifrån de fyra målbilderna och upprätta handlingsplaner för dessa.
Till vidare gäller dock den regionala handlingsplanen För ett klimatneutralt
Värmland – Regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och
minskad klimatpåverkan (Länsstyrelsen Värmlands rapport 2015:06). Åtgärder
som bidrar till energi- och klimatmålen pekas även ut i miljööverenskommelserna
som Länsstyrelsen upprättat tillsammans med Region Värmland och de flesta av
länets kommuner.

7.1 Uppföljning
Energi- och klimatstrategin kommer att årligen följas upp med följande
indikatorer:
1. Utveckling av utsläpp av växthusgaser i Värmland från 1990, i förhållande
till de målnivåer till 2030, 2040 och 2045 som anges i det långsiktiga
nationella klimatmålet och dess delmål.
2. Utveckling av utsläpp av växthusgaser i Värmland från inrikes transporter
exklusive flyg, i förhållande till målnivån i det nationella sektorsmålet för
inrikes transporter.
3. Utveckling av slutlig energianvändning per bruttoregionalprodukt i
Värmland, i förhållande till målnivån i det nationella målet för effektiv
energianvändning.
4. Utvecklingen av produktion av förnybar el i Värmland.
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