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Lantmäteriet har mottagit remissen med begäran om yttrande över 
ovan rubricerade promemoria. 

Lantmäteriet bedömer att föreslagna prioriterade åtgärdsområden 
med förslag på åtgärder är relevanta och ändamålsenliga och bidrar 
till att uppnå de högt satta målen för ett fossilbränslefritt och 
klimatneutralt Skåne. 

Lantmäteriet menar dock att risken är stor att de högt satta målen 
inte kommer att kunna nås inom angivna tidsramar och efterlyser 
därför alternativa scenarier med utökade tidsramar och 
konsekvensanalyser. 

Lantmäteriet noterar att redovisade åtgärder till betydande del är av 
utredande och samordnande karaktär och efterlyser därför fler 
konkreta ställningstaganden, vilket bl.a. ger ökade möjligheter till 
uppföljning och utvärdering i förhållande till de miljöindikatorer 
som används i det nationella miljömålsarbetet. 

Lantmäteriet efterlyser också en tydligare diskussion som berör 
vikten av att utforma strategin på ett kostnadseffektivt sätt för att 
uppnå klimatmålen till så låg kostnad som möjligt för samhället. Det 
innebär exempelvis att regionens marginalkostnad för 
utsläppsminskningar blir ett viktigt mått att diskutera. 

Det är även önskvärt att studien kompletteras med fortsatt 
utredande av de ekonomiska konsekvenserna för olika sektorer och 
branscher eftersom åtgärdskostnaderna för nödvändiga 
omställningar kommer att variera stort. Det innebär att även de 
finansiella frågorna måste ges en bredare belysning, exempelvis hur 
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nya finansiella instrument kan stödja finansiering av investeringar 
som bidrar till nödvändiga omställningar mot låga utsläpp. 

Överhuvudtaget bör strategin tillföras en tydlig ekonomisk 
dimension, vilket saknas i dag. 

Lantmäteriet ifrågasätter studiens avgränsning som exkluderar 
effekterna av ett förändrat klimat. Anpassning till den 
klimatförändring som inte kan undvikas är ett nödvändigt 
komplement till arbetet med minskade utsläpp. Konsekvenserna av 
anpassning påverkar den framtagna klimat- och energistrategin och 
borde därför få en tydlig roll i det strategiska arbetet. Ett påtagligt 
exempel gäller det omfattande skånska jordbruket där anpassningar 
till klimatförändringar kan antas få effekter på både utsläpp och 
inlagring. 

I det sammanhanget efterlyser Lantmäteriet också en närmare 
diskussion om grön infrastruktur och ekosystemtjänster vilket kan 
bidra till lämpliga miljöåtaganden och användas till att avgöra vilka 
anpassningar, hänsynstaganden och kompensationsåtgärder som bör 
genomföras. 

Lantmäteriet har i övrigt inga synpunkter att redovisa. 

Lantmäteriets beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören 
Susanne Ås Siv borg. I den slutgiltiga handläggningen har även 
deltagit utredaren Ulf Lundquist, som varit föredragande i ärendet. 

~~~~t 
Ulf Lundquist 
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