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Till Miljö- och klimatminister Per Bolund 

Hemställan om tillhandahållande av 
klimatdata 
 

Flera av våra medlemmar jobbar aktivt med att upprätta både miljöredovisningar enligt GHG (Green 

House Gas) Protocol och egna färdplaner mot minskad klimatpåverkan. Det är mycket glädjande. I 

arbetet med att beräkna klimatutsläpp och upprätta miljöredovisning med avsikt att ta fram egen 

färdplan för att minska sin klimatpåverkan krävs emissionsfaktorer. Idag förs flera diskussioner i olika 

fora kring vilka emissionsfaktorer som ska användas och hur dessa kan hållas aktuella, accepterade, 

kvalitetssäkrade och tillgängliga. 

Idag hämtas emissionsfaktorer från flera olika källor, med varierande tillförlitlighet och aktualitet. 

Det skapar en osäkerhet och bristen på jämförelse är uppenbar. Situationen har medfört att 

klimatarbetet till viss del inte haft den ökande takt som vi bedömer är nödvändig. Vi ser att det finns 

ett behov av att löpande uppdatera, underhålla och tillhandahålla denna hett eftersökta klimatdata. 

Vi ser också att detta behöver vara en oberoende aktör i form av en myndighet som får i uppdrag att 

löpande uppdatera, underhålla och tillhandahålla beräkningsfaktorer för klimatpåverkan och 

resurseffektivitet. 

Fossilfritt Sverige lade i oktober 2019 fram ett 27-punktsprogram till regeringen. I programmet 

återfinns punkt 12 som i huvudsak överensstämmer med det vi framför i denna hemställan: 

”Säkerställ att lämplig myndighet snarast tillhandahåller och förvaltar en öppen databas med 

generiska klimatdata som är livscykelbaserade, kvalitetssäkrade och representativa för bygg-och 

anläggningssektorn i Sverige, förslagsvis bör på motsvarande sätt även emissionsfaktorer för 

växthusgaser för olika energikällor och energibärare tillhandahållas”1  

Mot den bakgrunden hemställer vi att regeringen uppdrar åt lämplig myndighet att skyndsamt 

tillhandahålla och förvalta en öppen databas med generiska beräkningsfaktorer som är 

livscykelbaserade, kvalitetssäkrade och representativa och som är anpassade för redovisning enligt 

GHG.  

Vi välkomnar Boverkets klimatdatabas för klimatdeklaration på byggnadsnivå men bedömer att den 

inte är tillämplig för redovisning på organisationsnivå. Vi bidrar gärna med våra förslag i utformning 

av uppdrag. Ett tänkbart förslag är att komplettera Naturvårdsverkets myndighetsuppdrag med att 

årligen ta fram livscykelbaserade emissionsfaktorer för bränslen, elproduktion, värme och 

transporter samt emissionsfaktor för lämplig elmix för elanvändning. Samt att detta borde vara en 

del av SMED-konsortiets årliga uppdrag. 

Vi står till ert förfogande för ett möte med Miljö- och klimatministern och statssekreterare för att 

ytterligare utveckla tankarna bakom denna hemställan.  

 
1 Fossilfritt Sverige oktober 2019 
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