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Datum

2007-05-10
Styrelsen

-

Gemensamt yttrande över motionerna 2007:7 om köp av
utsläppsrätter och 2007:12 om klimatneutral landstingsverksamhet.
Bakgrund
Stockholms läns landsting har remitterat en motion (bifogas) där Åke Askensten
(mp) och Viviann Gunnarsson (mp) föreslår:
•

att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att komma med förslag till köp och
låsning av utsläppsrätter, samt

•

att komplettera reglementet för tjänsteresor så att det mest miljöanpassade resealternativet bör användas vid tjänsteresor.

Stockholms läns landsting har även remitterat en motion (bifogas) där Miljöpartiet
de gröna föreslår:
•

att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att göra samtliga tjänsteresor och
egenarrangerade konferenser klimatneutrala genom köp av certifikat
för utsläppsminskningar, samt

•

att arbeta så att den samlade landstingsverksamheten är klimatneutral
senast år 2011.

SLs synpunkter
SLs arbete med att införa förnybara drivmedel i bussflottan var det i allt överskuggande bidraget till att landstingets miljömål om 25 % förnybart drivmedel till
utgången av år 2006 kunde nås. SL arbetar nu vidare med de mål som Landstingsfullmäktige och SLs styrelse har satt upp: att nå en förnybar drivmedelsandel, spårtrafiken oräknad, om minst 50 % till utgången av 2011. Den spårbundna trafiken
kommer fortsatt att drivas med miljöanpassad (fossilfri) el och därigenom vara
klimatneutral.
I ovan nämnda motioner föreslås klimatneutralitet, d.v.s. att koldioxidutsläppen
från verksamheter som inte drivs med energi från förnybar källa t.ex. dieseldrivna bussar, ska neutraliseras genom inköp av s.k. certifikat eller utsläppsrätter. Idén med utsläppsrätter och certifikat är att organisationer som finner
det för dyrt att åtgärda egna utsläpp ska kunna köpa sina utsläppsminskningar
genom investeringar i andra organisationers utsläppsreduktioner. Det finns en
gradskillnad i effekt mellan EUs utsläppsrätter och certifikat men generellt har
frivillig handel med sådana ”koldioxidpapper” blivit ett populärt sätt för vissa
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företag att redovisa noll koldioxidutsläpp för produkter som sätts på
marknaden. Bl.a. kan en större, tämligen bränsletörstig bilmodell idag köpas
med utsläppsrätter som ”neutraliserar” de första 1000 milens koldioxidutsläpp.
Miljöorganisationer uttrycker skepsis mot denna typ av handel och betraktar
den snarast som en handel med avlatsbrev.
I de två motionerna föreslår Miljöpartiet fyra åtgärder.
Förslaget om att komplettera reglementet för tjänsteresor så att det mest
miljöanpassade resealternativet väljs vid tjänsteresor ligger helt i linje med av
landstinget år 2004 antagna policyn för resor i tjänsten. Policyn anger att ”vid
tjänsteresa ska det färdsätt väljas som med hänsyn till restid, miljö och total
kostnad är mest effektivt”.
De övriga förslagen om att genomföra ”klimatneutralitet” är intressanta men kan
eventuellt få en negativ påverkan på landstingsbolagens och förvaltningars
ambitionsnivå när det gäller att gå vidare med egna, faktiska koldioxidreducerande åtgärder. Det kan vara frestande att köpa sig ur besvärliga
situationer istället för att arbeta fram nya lösningar tillsammans med tekniska
entreprenörer. Det kan även vara svårt att bedöma framtida kostnader för
utsläppsrätter/certifikat och det behöver dessutom utredas om användning av
skattemedel för inköp av utsläppsbegränsningar i andra länder är förenligt med
kommunallagen.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att inget i motionerna står i direkt
motsatsförhållande till SLs uppdrag eller mål. Dock innebär ett obligatoriskt
årligt inköp av klimatcertifikat en merkostnad och effekter som inte kan
överblickas. Det finns eventuellt en risk för att sådana inköp kan få negativ
påverkan på landstingsbolagens och förvaltningarnas möjligheter att nå redan
uppställda klimatmål.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att som svar på de båda motionerna överlämna verkställande direktörens
förslag till yttrande.
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