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Yttrande över förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Inledning

Statens fastighetsverk (SFV) har mottagit Stockholms läns landstings förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen för yttrande. SFV har tagit del av remisshandling benämnd Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, Remisshandling 27 juni-2 oktober 2017. Parallellt har landstinget remitterat Klimatfärdplan 2050. Remissen är för landstinget ett sätt att kvalitetssäkra förslagens innehåll och diskutera hur man kan stärka förutsättningarna i regionen. SFV besvarar varje del av remissen i ett eget yttrande.

Samtidigt pågår utställning av ny regionplan för Stockholmsregionen som SFV har lämnat samråds- och utställningsyttrande på via Länsstyrelsen. 

SFV:s uppdrag och fastigheter 

SFV är en myndighet som förvaltar vissa delar av statens fasta egendom. SFV:s uppdrag beskrivs i myndighetens instruktion och årligt regleringsbrev. De fastigheter SFV ska förvalta är de som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål, fastigheter som är av stort kulturhistoriskt värde för vilka staten har ett särskilt ansvar, fastigheter som under århundraden har tillhört kronan eller har donerats till staten. 

SFV har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och många av SFV:s objekt är statliga byggnadsminnen (SBM) med Riksantikvarieämbetet som tillsynsmyndighet.

SFV förvaltar cirka 3000 byggnader och en sjundedel av Sveriges markyta. I landets huvudstadsregion har många viktiga statliga funktioner funnits lång tid varför SFV förvaltar ett betydligt antal fastigheter. Centralt i länet förvaltar SFV bland annat kungliga slott, regeringsbyggnader, museer, och delar av Nationalstadsparken med Haga, Brunnsviken, Ulriksdal, Frescati. Utanför den centrala regionkärnan förvaltar SFV bland annat Lovön, Drottningholms slott och kungsgård, Rosersbergs slott, Svartsjö slott, Bogesunds slott och Tumba bruk samt jordbrukslandskap och skog.

Sammanfattning

SFV:s kommenterar de frågor som ställs i missivet under rubriken Synpunkter nedan. Utöver dessa anser SFV att de regionala förslagen till utsläppsminskning är inte tillräckliga, det krävs också insatser som påverkar konsumtionsrelaterade utsläpp. Det är dock rimligt att anta att det lokala utsläppsmålet kommer att uppfyllas. 

Synpunkter

Den offentliga sektorns möjligheter att vara förebild genom satsningar på stora solcellsinstallationer är goda och bör kombineras med både information och erfarenhetsåterföring för att förenkla för övriga fastighetsägare.

Under ”Vägen framåt innebär…” sid 22 anges ”Teknik för en storskalig omställning finns redan idag…”. Det framgår inte vad det innebär, vilket är olycklig. Utveckla detta i texten. 

Begreppet ”Uppskogning” förekommer några gånger, bl.a. på sid 12, näst sista stycket, – det behöver förklaras, eftersom det är obekant, även för dem med skoglig utbildning.

I kapitlet ”Länets globala klimatavtryck behöver minskas” tas de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen upp. Det är väldigt bra att de adresseras. Det saknas dock aktiviteter och ett sammanhållet grepp, vilket är synd eftersom exempelvis flera offentliga aktörer skulle kunna göra väldigt tydliga avsiktsförklaringar genom upphandling. Det nämns också ett exempel på hur utsläppen kan minskas genom ”Ersättning av flyg genom andra färdsätt”, det är bra, men på sidan 28 pratar man om ”…att främja en positiv utveckling av flyget…”. Det är ett motsättningsfullt förhållningssätt som bör förklaras. 

Svar på de frågor som ställs i missivet

Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och genomförbara?

Det gemensamma målet med att nå ett fossilfritt, utsläppssnålt och klimattåligt samhälle är viktigt. Antagna klimatmål ligger till grund för krav på radikalt minskade utsläpp, framförallt inom transportsektorn. Det framgår dock inte hur stora minskningar som antas uppstå jämfört med jämförelseåret 1990, utan endast från 2015. Gör även jämförelser med de nationella minskningarna som utgår från 1990.  

Även om de konsumtionsbaserade utsläppen minskas i samma takt som länets direkta utsläpp, så är det otillräckligt. Totalutsläppen kommer att ligga på ca 6 ton/invånare vilket är 6 gånger högre än det globala målet på 1 ton per person och år.

Ambitionen för ökat kollektivtrafikresande bör vara högre för att åstadkomma minskade utsläpp från fossila drivmedel från dem som inte använder kollektivtrafiken

Ett sammanvägt svar blir: de regionala förslagen till utsläppsminskning är inte tillräckliga, det krävs också insatser som påverkar konsumtionsrelaterade utsläpp. Det är rimligt att anta att det lokala utsläppsmålet kommer att uppfyllas.

Saknas det viktiga vägval och aktörer?

-

Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra åtgärder föredras?

Ansatserna i sig är bra, och det är viktigt att målen för respektive område är högt satt. De saknas en tydlig ansats som handlar om att påverka de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen, eftersom de står för huvuddelen av länets innevånares årliga totalutsläpp.

Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?

SFV kommer att agera utifrån de ägardirektiv vi har och vi verkar för att uppnå de nationella miljömålen. SFV ska vara en aktör i samhällsplaneringen som tillsammans med intressenter ska minska vår klimatpåverkan. 

SFV bidrar exempelvis som fastighetsförvaltare genom att energieffektivisera våra byggnader.  

Beslut

I detta ärende har tf utvecklingsdirektör Daniel Biazzi beslutat. Jan Naumburg, specialist, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också miljöspecialist Dan-Patrik Ryman deltagit.
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