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Klimatfrågan – utsläpp av växthusgaser
Det har varit en händelserika veckor både internationellt, nationellt och även regionalt där
klimatfrågan har dominerat.

Ny klimatpolitiska handlingsplan.
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är också regeringens högst prioriterade miljöfråga. Målet är
att vi ska vara klimatneutrala 2045. Regeringens presenterar en klimatpolitiska handlingsplan som
innehåller 132 åtgärder och innebär att klimatfrågan ska genomsyra alla politikområden.
Klimatet ska integreras i alla relevanta politikområdet, var budskapet när miljö- och klimatminister
Isabella Lövin presenterade Sveriges nya klimatpolitiska handlingsplan.
– Den här planen är unik i sin ambition och omfattning. Klimathänsyn ska finnas med i allt vi gör i
samhället, säger Isabella Lövin.
Planen är den första i sitt slag och innehåller 132 åtgärder för klimatet.

Blygsam minskning av Sveriges klimatpåverkande utsläpp
Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med knappt två procent år 2018 visar ny statistik från
Naturvårdsverket. Minskningen syns i alla sektorer förutom el och fjärrvärme vars utsläpp ökade.
Utsläppen år 2018 var knappt 52 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning om 27 procent jämfört
med 1990.
– Utsläppen har minskat med knappt två procent mellan 2017 och 2018 och det är långt kvar till det
långsiktiga klimatmålet. För att nå netto-noll behövs i genomsnitt en årlig minskningstakt om 5–8
procent fram till 2045, säger Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket i
ett pressmeddelande.

Anläggningarna i Dalarna som släpper ut mest växthusgaser
Statistiken är baserad på de anläggningar som finns med i det svenska utsläppsregistret och är de
siffror som företagen själva rapporterat in. Utsläppssiffrorna är omräknat till koldioxidekvivalenter
utifrån de tre största växthusgaserna fossilt koldioxid, metan och dikkväveoxid.
De tre anläggningar som släppte ut mest förra året i Dalarna var SSAB i Borlänge som släppte ut
nästan 250 000 ton koldioxidekvivalenter 2018 medan Outokumpu i Avesta låg närmre 150 000 ton

koldioxid och Stora Enso i Kvarnsveden på cirka 25 000 ton. Detta att jämföra med Luleå
kraftvärmeverk som släppte ut drygt 2 miljoner ton koldioxid förra året vilket är mest i landet.
– Järn- och stålindustrin, cementindustrin och raffinaderierna står för de stora utsläppen inom
industrisektorn, säger Katarina Wärmark, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, till Nyhetsbyrån
Siren.

Klimatpåverkande utsläpp per anläggning i Dalarna. Källa: Naturvårdsverket Grafik: Nyhetsbyrån Siren

Regional energi- och klimatstrategi 2019
På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 är namnet på en ny regional energioch klimatstrategi från Energiintelligent Dalarna. Strategin pekar ut sju prioriterade sektorer som
visar hur länet ska bli klimatneutralt till 2045. Av strategin framgår bland annat att utsläppen i
Dalarna har minskat de senaste tio åren. År 2015 hade vi minskat utsläppen med 25 procent jämfört
med år 1990.

EU-kommissionen presenterade "en europeisk grön giv"
EU-kommissionen presenterade en ”europeisk grön giv” – en färdplan för en mycket ambitiös
klimatsatsning som ska göra omställningen rättvis för alla. Den europeiska gröna given innehåller
bland annat hur EU ska bli koldioxidneutralt år 2050 genom 50 olika åtgärdsprogram inom
exempelvis utsläppshandelssystemet ETS, energisystem, utrikeshandel, skogspolitik och forskning
och innovation. Källa: Veckans affärer 2019-12-11

FN:s klimatmöte, COP25, i Madrid
Klimattoppmötet i Madrid avslutas med både ris och ros. Bland de framgångar som nåddes var det i
huvudsak i frågor kring skador och förluster, en uppdaterad åtgärdsplan för jämställdhet samt vikten
av att stärka kopplingen mellan hav och klimat. Samtidigt sköts en del frågor upp till framtida möten,
såsom frågan om regler för hur länderna ska kunna nå delar av målen i sina nationella klimatplaner

genom samarbete med andra länder.
Källa: Miljödepartementet pressmeddelande

Framgångsrikt internationellt luftvårdsarbete firar 40 år
Det internationella luftvårdsarbetet har lett till stora utsläppsminskningar av luftföroreningar, inte
minst i Sverige. Den 11–12 december firar FN:s luftvårdskonvention 40 år. Trots goda resultat är
behovet av att minska utsläppen av luftföroreningar, och därmed minska hälso- och miljöeffekterna,
fortfarande stort. Källa: Naturvårdsverket

Nytt från Luftvårdsförbundet inför 2020
Pågående mätningar i Hedemora
Under 2019 görs mätningar vid Gussarvsgatan i Hedemora och går att följa på dalaluft.se.
Nästa års mätningar
Årets mätningar visar att antalet överskridanden (av den nedre utvärderingströskeln) är så många så
att det blir krav på mätning inom samverkansområdet. Partikelmätningarna fortsätter därför ett år
till i Hedemora och kostnaden fördelas mellan Luftvårdsförbundet och kommunen.
Seminarium om mätresultat 19 mars
Seminarium planeras i samband med Luftvårdsförbundets årsmöte 19 mars. Mätresultaten
presenteras och diskuteras så att de kan användas i samhällsplaneringen.
Kommande möten
Styrelsemöte 20:e februari på Länsstyrelsen
Årsstämma 19:e mars
E-post: info@dalaluft.se
Webb: www.dalaluft.se

