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Yttrande över Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar av 

Klimatrapporteringsförordningen (M2021/01065) 

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl 

Naturvårdsverket redovisade 21 maj 2021 regeringsuppdraget att lämna förslag 

till ändringar i klimatrapporteringsförordningen mot bakgrund av nya krav. 

Efter att regeringsuppdraget redovisades har det framkommit att den föreslagna 

22 § i förordningen behöver korrigeras. Vi föreslår en ny lydelse enligt följande, 

med markerade ändringar jämfört med det tidigare förslaget: 

22 § Statistiska centralbyrån ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom 

att lämna statistiskt underlag för beräkning av utsläpp av växthusgaser för:  

1. sektorn jordbruk och för den del av sektorn "markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk" som rör markanvändning. Underlaget ska 

avse  

a. användning av skörderester,  

b. försäljning av mineralgödselmedel till jordbruket åkermark- och 

betesmark,  

c. tillförsel av kväve från mineralgödsel, stallgödsel och annan organisk 

gödsel till åkermark- och betesmark,  

d. hantering och lagring av stallgödsel,  

e. tillförsel av kalk till åkermark- och betesmark,  

f. betesperioder för nötkreatur,  

g. produktion av livsmedel, djurfoder och alkoholhaltiga drycker, 

h. andel stubbträda av total trädesareal,  

2. sektorn avfall. Underlaget ska avse totalbefolkning för riket. 

3. sektorn industriella processer och produktanvändning. Underlaget ska 

avse import och export av kalciumkarbid. 
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Den tidigare punkten g har tagits bort i ovanstående ändringsförslag. Import och 

export av kalciumkarbid behandlas i en egen punkt 3. 

Naturvårdsverket noterar också att de förslag som EU-kommissionen lade den 

14 juli 2021 på ett reviderat energi- och klimatpaket, det så kallade ”Fit for 55-

paketet”, kan komma att påverka kraven på klimatrapportering. När detta 

uppdaterade energi- och klimatpaket är färdigförhandlat och beslutat behöver 

klimatrapporteringsförordningen sannolikt ses över och uppdateras igen. 

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter 

föredragning av avdelningschefen Maria Ohlman. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Gunilla 

Sallhed samt handläggarna Malin Kanth och Dag Lestander. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

För Naturvårdsverket 

Björn Risinger  

 Maria Ohlman 
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