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1. Klimatförändring
Vikten av att minska växthusgasutsläpp
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Klimatförändringar och deras inverkan på vår miljö, våra ekonomier och vår säkerhet är den 

avgörande frågan i vår tid. Men varje dag av passivitet gör dess konsekvenser allt mer 

irreversibla, så vi måste agera nu.

Klimatförändring – Vikten av att minska växthusgasutsläpp
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OECD, 2008



Mer CO2 har släppts ut sedan 1988 än under 
hela perioden 1750 till 1988!

Befolkningen, ekonomin och industrin växer 
fortfarande, det gör även den totala mängden 
växthusgasutsläpp

Effekterna av klimatförändringarnas 
omfattning är oförutsägbara

Stora delar av världen kan bli obeboelig för 
människor

Drastiska ansträngningar för att minska 
klimatförändringarna behövs redan idag!

Klimatförändring – Vikten av att minska växthusgasutsläpp
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Bild 1: Fridays for future. Källa: NiklasPntk [1]



Klimatförändring – Vikten av att minska växthusgasutsläpp
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Nasa.orgBild 2: Ökning av koldioxidhalten. Källa: NOAA [2] 



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. EU:s klimatåtgärder
Mål för minskningen av utsläpp av växthusgaser i Europa

Åtgärder och regler
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2000: Europeiska kommissionen lanserar det första programmet för klimatförändringar (ECCP)

2005: Det andra europeiska programmet för klimatförändringar

2007: EU-ledare fastställde klimat- och energipaketet 2020
Paketet antogs i december 2008 och blev lag i juni 2009. 

2011: Färdplan fram till 2050 
(huvudsakliga åtgärder för omställning av energissystemet med utgångspunkt i målet om 80-95 % minskade utsläpp
av växthusgaser jämfört med 1990)

Oktober 2014: 2030 ramverket för klimat och energi för mandatperioden 2021 -2030
Målen för 2030 reviderades uppåt 2018 och 2020 

November 2018: Visionen för ett klimatneutralt Europa 2050

Januari 2020: European Green Deal

Mars 2020: Förslag till den första europeiska klimatlagen 

Oktober 2020: En renoveringsvåg för Europa

December 2020: Ett ny målsättning (55%) för minskningen av nettoutsläpp av växthusgaser för 2030
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EU:s klimatåtgärder – Översikt



1990-1991: Med omstruktureringen av energiskatten innefattar den nu också en 
koldioxidskatt

1999: Riksdagen antar 15 miljökvalitetsmål
Dessa anger tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv

2005: Det 16:e miljökvalitetsmålet, ett rikt växt- och djurliv, antas i riksdagen

2010: Regeringen tillsätter Miljömålsberedningen
Beredningen lämnar förslag om hur generationsmål och kvalitetsmål kan nås

2017: Ett nytt klimatpolitiskt ramverk för Sverige
Innefattar långsiktigt mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045

2018: Sveriges klimatlag träder i kraft
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Klimatåtgärder i Sverige – Exempel



EU:s klimatåtgärder – Översikt
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EU:s mål 2020 2030 2050

Total minskning av utsläpp av
växthusgaser (jämfört med 1990)

20% 40% *
55% **

100%

Inom EU ETS 21% 43%

Inom förordningen om ansvarsfördelning
__(ESD)

10% 30%

Förnybar energi 20% 32%

Energieffektivitet 20% 32,5%

*/ - Innan målen reviderades 2020.
**/  - I EU-kommissionens proposition till EU:s klimatlag i mars 2020 föreslogs en ökning av detta mål till 50-55 %.

- Den 10-11 december 2020 godkände Europeiska rådet ett nytt mål om att reducera EU:s nettoutsläpp med minst 55 % fram till 2030.



Regler

EU ETS – Emissions Trading System, EU:s system 
för handel med utsläppsrätter

• 11.000 stora energianläggningar

• Täcker 45% av alla utsläpp

ESD - Emissions Effort Sharing Decision, dvs. 
fördelningen av utsläppminskning i icke-handlande 
sektorer mellan EU-länderna fram till 2020

• Mål för enskilda länder

• Reglerar byggnader, transporter, jordbruk…

Regler för nya fordon

Direktivet om energieffektivitet
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Finansiering

NER 300

• 2012: Finansierade 20 projekt för förnybar 
energi för 1,1 miljarder euro

• 2014: 1 miljard euro för 18 projekt inom förnybar 
energienergiprojekt och ett CCS-projekt 
(Carbon Capture and Storage) inom 
koldioxidavskiljning och lagring.

• I juni 2021 kommer alla projekt att vara i drift

Horizon 2020

• 80 miljarder euro i finansiering för 2014 till 2020

• Innovation Union, tillgänglig och progressiv

EU:s klimatåtgärder - Översikt



2020:

Minska utsläppen av växthusgaser med 20% jämfört med 1990

• 21% minskning jämfört med 2005 inom ETS, EU:s system för 
handel med utsläppsrätter

• Nationella minskningsmål kopplade till BNP
Från 20% minskning till en högst tillåten ökning på 20%  
(jämfört med landets utsläpp 2005)

20 % av den totala energiförbrukningen från förnybar energi

• Nationella mål varierar, som anges i direktivet om förnybar 
energi

20% ökad energieffektivitet

• Detaljerna anges i energieffektivitetsdirektivet. 
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Viktiga EU-mål för 2020

Bild 3: Solceller. Källa: mrganso [3]



2030:

> 40 % minskning av växthusgasutsläppen jämfört med 1990 *

• 43% minskning jämfört med 2005 inom ETS, EU:s system för 
handel med utsläppsrätter

• Minskning med 30% inom icke-ETS-sektorer jämfört med 2005 års 
nationella minskningsmål i förhållande till enligt BNP

> 32 % av den totala energiförbrukningen från förnybar energi

> 32.5 % ökning av energieffektivitet ökar med 32,5%. 

*/  Innan målet revideras 2020.
Den 10-11 december 2020 godkände Europeiska rådet ett nytt mål att 
minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 55% fram till 2030. 
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Viktiga EU-mål för 2030

Bild 4: Grön byggnad. Källa: Free-Photos [4]



Klimatneutralt EU 2050 

• Inga utsläpp av växthusgaser

• Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) för oundvikliga utsläpp

Hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C jämfört med förindustriell tid

• Europa strävar efter att hålla den globala uppvärmningen på 1,5 ° C

Energisäkerhet, hållbart välstånd och social rättvisa

Anpassning och ökad motstånd mot klimatförändringar

Vart femte år kommer kommissionen att se över riktningen för EU.

Långsiktiga mål 2050

14

<2°

<1.5°



Ekonomiskt stöd: 

• Från 2014 till 2020 investerar EU 180 miljarder euro i klimatskydd

• finansiering av demo-projekt med låga koldioxidutsläpp

• Internationellt utvecklingsbistånd

Regler: 

• EU: s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) som täcker 45% av alla utsläpp

• Förordningen om ansvarsfördelning (EMS) för sektorer som inte omfattas av ETS

• Medlemsländerna genomför nationella energi- och klimatplaner för perioden 2021--2030 

Åtgärder
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EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) 

verksamt i 31 länder (alla 28 EU-länder plus Island, 
Liechtenstein och Norge)

begränsar utsläppen från mer än 11 000 stora 
energianläggningar (kraftverk och 
industrianläggningar) och flygbolag inom EU

Ett tak sätts för den totala mängden av vissa 
växthusgaser som kan släppas ut.

Taket minskas över tiden så att de totala 
utsläppen sjunker. 

Åtgärder

16

Bild 5: EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) Källa: European Commission [5]



EU:s system för handel med utsläppsrätter 
(ETS) 

Företag kan handla med utsläppsrätter 
med varandra

Om ett företag överskrider sina 
utsläppsrätter åläggs det höga böter

Deltagandet är obligatoriskt

Systemet täcker: 

• Koldioxid (CO2)
Lustgas (N2O)
Perfluorkolväten (PFCs)

Åtgärder
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Bild 6: Bild över systemet för handel med utsläppsrätter, källa: Energy Royd [6] 



Ansvarsfördelningsbeslutet (ESD)

Individuella nationella utsläppsmål

Uttryckt i procentuella förändringar till 2005-nivåer

Regler för sektorer som byggnader, transporter, jordbruk och avfall

2020-mål 10% minskning (varierar från -20% till + 20% beroende på landets 
välstånd)

2030 mål 30% minskning
(varierar från -40% till 0% beroende på landets välstånd)

EUs regler hjälper länder att nå sina mål! 

Åtgärder
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Bidrag från Interreg-projekt:

Flera Interreg-projekt har som mål att minska koldioxidutsläppen

Det internationella utbytet av erfarenheter och idéer och samarbeten inom 
Interreg-projekten bidrar till EU: s klimatmål

Exempel: ”LowTEMP-projektet bidrar till målen för EU2020, genom att främja
energieffektivitet, användning av förnybara källor och minskade koldioxidutsläpp, till 
nationell och europeisk politik för fysisk planering samt EU: s strategi för 
Östersjöregionen EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR).” 

Åtgärder
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://www.balticsea-region-strategy.eu/


Anpassning till klimatförändringar:

• Klimatförändringar händer redan 
→Det är viktigt att hantera anpassning också

• EU utvecklade en anpassningsstrategi 2013

• Alla medlemsstater måste anta nationella planer 
för att klara konsekvenserna av klimatförändringen

• Några medlemsstater har redan utvecklat 
nationella anpassningsstrategier. 

Klimatanpassning
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Bild 8: Anpassning till klimatförändringarna EU Adaptation Strategy. Källa: European 
Commission [7]



Klimatförändringar är en gränsöverskridande 
utmaning

De påverkar alla, men fattigare länder är mer 
benägna att drabbas

EU ansvarar för mindre än 10% av de globala 
utsläppen av växthusgaser 

• -> Globala åtgärder behövs!

Globala åtgärder
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Bild 8: Globala åtgärder. Källa: artistlike [8]
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Name of Event etc.

3. Framsteg och trender
Vägen mot målen för utsläpp av växthusgaser 
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Mellan 1990 och 2018 minskade utsläppen av växthusgaser med 23% medan ekonomin växte med 
61%

Enligt medlemsstaternas prognoser från 2017 och 2018:

• Utsläppen förväntas minska till 26% under 1990 års nivåer fram till 2020 med de nuvarande 
åtgärderna

• En minskning av EU: s utsläpp av växthusgaser med 32% skulle kunna uppnås till 2030 jämfört 
med 1990 års nivåer. Dessa beräknade minskningar understiger 40% -målet för 2030.

Nuvarande politik förväntas minska utsläppen av växthusgaser med 60% fram till 2050

• Ytterligare åtgärder krävs!

Framsteg och trender
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Trender för utsläpp av växthusgaser i EU 
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Bild 10: Trender för utsläpp av växthusgaser. Källa: : EEA [9]



Totala utsläpp av
växthusgaser (CO2e)
(miljoner ton)

1990 2018 Utveckling
miljoner ton

Progress 
%

Danmark 70.779                                   48.224 -22.555   -31.9% 

Estland 40.277 19.974    -20.303 -50.4%

Finland 71.231 56.411 -14.820 -20.8%

Tyskland 1.249.459 858.369 -391.090 -31.3%

Lettland 26.329 11.727 -14.602 -55.5%

Litauen 48.017 20.267 -27.750 -57.8%

Polen 475.080 412.856 -62.224 -13.1%

Sverige 71.185 51.779 -19.406 -27.3%

Utsläpp av växthusgaser i Östersjöområdet
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Tabell 1: CO2 utsläpp i Östersjöregionen. Källa: EEA [10]



Utsläpp av växhusgaser i Östersjöområdet
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Bild 10: Utsläpp per capita 2018, källa EEA [10]



Trender för utsläpp av växthusgaser i EU:s system för 
utsläppshandel EU ETS
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Bild 11:Verifierade ETS-utsläpp 2005-2017. Källa: G. Amanatidis [11]



Trender för utsläpp av växthusgaser inom förordningen om
ansvarsfördelning
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2016 års framsteg för medlemsstaterna mot
deras mål inom förordningen om 
ansvarsfördelning. (Utsläppen av 
växthusgaser jämfört med varje lands 
utsläppsnivå 2005) 

Baltic Sea Region Country

Bild 12: GHG emission trends
Källa: EEA [12]



CO2-ekvivalenter
Jämfört med 2005 års nivå

Mål 2020 Utveckling* Mål 2030 Trend*

Danmark -20 % -19 % -39 % -23 %

Estland 11 % 17 % -13 % -4 %

Finland -16 % -11 % -39 % -37 %

Tyskland -14 % - 8 % -38 % -22 %

Lettland 17 % 8 % - 6 % -6 %

Litauen 15 % 7 % - 9 % -1 %

Polen 14 % 21 % - 7 % 14 %

Sverige -17 % -25 % -40 % -40 %

Trender för utsläpp av växthusgaser inom förordningen om 
ansvarsfördelning 
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*Framsteg och trender 2018 enligt EU: s framstegsrapport om klimatåtgärder 
Tabell 2: Trender för utsläpp av växthusgaser. Källa: EEA [12]



Framledningstemperaturen sänks vilket minskar värmeförlusterna

System med låg temperatur kan bättre utnyttja förnybara 
energikällor och spillvärme

Effektiv lågtempererade fjärrvärmesystem spelar en viktig roll för 
att uppnå hållbara energiförsörjningsstrukturer

bidrar därmed till minskat energislöseri och utsläpp av växthusgaser 
i Östersjöområdet.

→ bidrag till att EU:s klimatmål uppnås! 

Vad har detta med LowTEMP att göra? 
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Bild 12: LowTEMP-projektets flödesschema. Källa: LowTEMP-projektet [13]
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Översättning och anpassning

Sustainable Business Hub
Nordenskiöldsgatan 24
211 59 Malmö
Sweden

E-mail: communication@sbhub.se
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