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Naturvårdsverkets ”Förslag till ny förordning om 
luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om 
minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar” 

Energiföretagen Sverige ger röst åt omkring 400 företag som producerar, 
distribuerar, säljer och lagrar energi. Energibranschen investerar omkring 30–35 
miljarder kronor årligen. Med rätt förutsättningar kan vi fortsätta trygga 
energileveranserna till hushåll, företag och samhälle – varje sekund, året om – 
samtidigt som vi driver på den förändring som möjliggör framtidens energisystem. 
Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet, och i samverkan 
med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.  

Energiföretagen Sverige tackar för möjligheten att få lämna synpunkter. 

Energiföretagen Sverige stödjer Naturvårdsverkets förslag om tillgängliggörande 
av information. Vi delar Naturvårdsverkets syn att ”En effekt av förordningen är 
också tillgängliggörande av bl.a. miljöinformation, gällande luftvårdsprogrammen 
och information som rapporterats till EU. Att allmänhet, näringsliv m.fl. får tillgång 
till denna typ av information via publika webbplatser kan också bidra till 
transparens, ökade förutsättningar för engagemang och dialog med olika aktörer i 
samhället.” 

Energiföretagen Sverige stödjer att ”Naturvårdsverket ska se till att samråd sker 
med berörda myndigheter på nationell, regional och lokal nivå samt med 
allmänheten. Vid behov ska även gränsöverskridande samråd utföras.” 

Vi anser att det är viktigt att samråd sker med näringslivet, branschorganisationer 
och representanter för sektorer som står för merparten av de specifika 
luftföroreningarna. Genom detta kan Naturvårdsverket skapa förståelse för mål 
och engagemang hos aktörer som har rådighet att minska utsläppen. Det 
möjliggör också att näringslivets, branschorganisationers och sektorers 
kompetens och erfarenheter tillvaratas och leder till att rimliga och 
kostnadseffektiva åtgärder kan tas fram. Detta engagemang är avgörande för att 
nå de nationella målen, i synnerhet med tanke på att förutsättningarna för att 
minska utsläpp av luftföroreningarna skiljer sig avsevärt från en bransch till en 
annan. Det kan ge Naturvårdsverket en helhetssyn, som är en viktig förutsättning 
för att ta fram nationella åtgärdsförslag som bäst leder till önskade effekter. 
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Stockholm som ovan 

 

 

Pernilla Winnhed 

Vd, Energiföretagen Sverige 


