
	

4.1 Riskbedömning av livsmedelssystemets konsekvenser för folkhälsan

Övre gräns för det disponibla anslaget: 150 000 €
Tidsplan: 2/2018–1/2019

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Födan har en stor betydelse för främjandet av människors hälsa och välmående.
Livsmedelssäkerhets- och näringsforskningen bidrar till bättre folkhälsa samtidigt som den minskar
sjukkostnaderna.  Utöver kostens kvalitet har även den mikrobiologiska och kemiska säkerheten
betydelse för hälsan, liksom tillgången till tillräckligt med tjänligt dricksvatten. För att
livsmedelssystemet ska vara säkert behövs ständig och långsiktig forskning och forskningsbaserad
riskhantering. För närvarande anvisas merparten av tillsynsresurserna till produktionen och
hanteringen av mikrobiologiska risker, men de största kostnaderna för samhället härrör från
problem med näringsintaget som till exempel för mycket energi, salt, mättat fett och socker.
Samtidigt har de livsmedelsrelaterade kemiska riskernas andel eller sammantagna effekter inte
heller utretts i tillräcklig utsträckning.

Det vore önskvärt att forskningen inriktas på en övergripande riskbedömning och riskhantering där
man i högre grad än nu går in på livsmedelstillsynens kostnadseffektivitet. Utifrån den kunskap
resultaten ger är det möjligt att bedöma hur de offentliga medel som anvisats för
livsmedelssäkerhet och livsmedelstillsyn bör inriktas för att få bästa möjliga kostnadseffektivitet i
perspektiv av samhälleligt välmående. Projektet bör dels ta hänsyn till företagens egentillsyn, dels
bedöma  möjligheterna  att  avveckla  vissa  normer.  Projektet  är  en  del  av  genomförandet  av
regeringsprogrammet och redogörelsen för livsmedelspolitik. Därtill behövs det information om vad
den nationella tillsynen ska inriktas på med tanke på den aktuella totalrevideringen av
livsmedelslagen samt EU:s kontrollförordning.

Projektet  bör  ta  fram  en  övergripande  bedömning  av  vilka  de  mest  betydande  riskerna  för
folkhälsan är i livsmedelssystemet och hur befintliga tillsynsresurser för att hantera dessa ska
inriktas.

Projektet utnyttjar befintliga tillsyns- och sjukdomsdata, information om anvisade medel för tillsyn
och information om hälsovårdens kostnader. I arbetet beaktas statsrådets redogörelse för
livsmedelspolitiken, utredningen av livsmedelskedjans konkurrensförmåga (SR:s TEAS-rapport
7/2017) samt synpunkter som främjar livsmedelsexporten.

Projektet ska tillhandahålla en ekonomisk kalkyl över nuläget och en kalkyl över möjligheterna att
gå vidare. I detta arbete önskas samarbete och utnyttjande av olika aktörers expertis.

Forskningsfrågor:

- Vilka kostnader har vården av livsmedelsrelaterade sjukdomar och epidemier orsakat samhället
under de tre senaste åren (2014–2016); indelade efter biologiska, kemiska, fysikaliska och
näringsrelaterade faktorer?

- Vilka har kostnaderna för livsmedelstillsynen under de senaste tre åren (2014–2016) varit
indelade i kostnader för biologisk, kemisk, fysikalisk, näringsrelaterad och annan tillsyn (t.ex.
företagens egentillsyn)?

- Vilka har kostnaderna för tillsynen av dricksvattensäkerheten varit under de tre senaste åren
(2014–2016)?

- Vilka är de kritiska faktorerna inom livsmedelssäkerheten för livsmedelsexporten och vilket är



	

tillsynsbehovet?

Projektet bör resultera i en övergripande kostnadsanalys av de samhällsekonomiskt viktigaste
riskerna inom livsmedelssystemet (biologiska, kemiska, fysikaliska, näringsrelaterade) och
inriktningen av existerande resurser för att hantera dessa.

Slutrapporten ska innehålla:

- En metaanalys (2014–2016) av befintliga tillsynsdata om livsmedelssäkerhet, offentlig
sjukdomsstatistik och hälsovårdskostnader

- Rekommendationer om hur man går vidare (eventuellt flera alternativ)
- Ekonomisk kalkyl över nuläget och kostnadseffektiviteten i rekommendationerna för fortsatt

arbete

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Projektet är en del av genomförandet av regeringsprogrammet och redogörelsen för
livsmedelspolitiken. Till följd av den aktuella totalrevideringen av livsmedelslagen samt EU:s
kontrollförordning behövs det dessutom information om hur den nationella tillsynen ska inriktas på
ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Projektet bör bedöma möjligheterna till avvecklingen av
vissa normer med beaktande av statsrådets redogörelse för livsmedelspolitiken, livsmedelskedjans
konkurrensförmåga (SR:s TEAS-rapport 7/2017) samt synvinklar som främjar livsmedelsexporten.

Regeringsprogrammets spetsprojekt 4: Den finländska matproduktionen ska bli lönsam,
handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större, huvudmålsättningen är att främja rena
livsmedel samt den inhemska användningen och exporten av fisk- och vattenresurser.

Åtgärd 1	i spetsprojekt 4: Den finländska matproduktionen ska bli lönsam
Punkt 3 Statsrådets redogörelse för livsmedelspolitiken utarbetas. Redogörelsen har gjorts,
informationsbehovet här är en del av genomförandet som finns inskrivet i redogörelsen.

Åtgärd 2	i spetsprojekt 4: Det öppnas upp nya exportmarknader för finländska livsmedel
Punkt 3 Den inhemska matens konkurrenskraft förbättras med olika medel, bl.a. genom att det
läggs till uppgifter om livsmedlens ursprungsland och sammansättning samt om de inhemska
livsmedlens säkerhet och miljöpåverkan. Informationsbehovet som presenteras här ger ökad
kunskap om livsmedlens säkerhet.

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Framsynsinformation och bakgrundsteckning inkl. metaanalyser av befintlig information
- Jämförelse av handlingsalternativ
- Kostnadsanalyser

Slutrapporten ska lämnas in på finska och engelska. Detta ska beaktas i kostnadsförslaget för
projektet.

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16501
http://vnk.fi/documents/10184/321857/Handlingsplan+f%C3%B6r+genomf%C3%B6randet+av+spetsprojekten+och+reformen+i+det+strategiska+regeringsprogrammet.pdf/6190641a-cd4d-4391-b428-f53ea3bc16ee
http://vnk.fi/documents/10184/321857/Handlingsplan+f%C3%B6r+genomf%C3%B6randet+av+spetsprojekten+och+reformen+i+det+strategiska+regeringsprogrammet.pdf/6190641a-cd4d-4391-b428-f53ea3bc16ee


	

4.2 De klimat- och miljökonsekvenser fram till 2030 som medförs av att minska
matsvinnet och äta i enlighet med näringsrekommendationerna

Övre gräns för det disponibla anslaget: 250 000 €
Tidsplan: 2/2018–1/2019

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

I Finland godkändes en klimatlag sommaren 2015. Enligt klimatlagen ska en klimatpolitisk plan på
medellång sikt utarbetas. Planen sätter ett mål för utsläppsminskningen på medellång sikt, dvs. i
praktiken fram till 2030. Vidare anges de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att målet
uppnås och överensstämmer med klimatmålet på lång sikt.

Planen på medellång sikt gäller sektorer utanför utsläppshandeln, dvs. den s.k.
ansvarsfördelningssektorn, dit också jordbruket hör. I planen granskas även kopplingar mellan
sektorerna och tvärgående teman, som till exempel konsumtionens betydelse för
växthusgasutsläppen. Därtill är strävan att göra mångsidiga konsekvensbedömningar.

En fjärdedel av den finländska konsumtionens klimatpåverkan härrör från livsmedel. Med hållbara
matval och minskat matsvinn kan man påverka växthusgasutsläppen från matkonsumtionen. En del
av denna påverkan sker inom ansvarsfördelningssektorn (jordbrukssektorn).

I framtiden kommer andelen vegetabilier sannolikt att öka i finländarnas kost och de animaliska
produkternas andel att sjunka. I produktionen av animaliska produkter vinner produktionsmetoder
som beaktar djurens välmående allt mer terräng vilket även fungerar som motor för export.

Upphandlingen av livsmedel för offentlig matservice uppgår till 350 miljoner euro årligen. Vid
planering och beslut inom upphandlingen är priset dessvärre ofta det viktigaste urvalskriteriet.
Parallellt med de ekonomiska måttstockarna bör upphandlingarna granskas med avseende på
matens kvalitet, näringsinnehåll och färskhet samt säsong, hållbar utveckling och lokalproduktion.

Mål har satts för minskningen av matsvinnet. Både i FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling
Agenda 2030 och EU:s förslag till avfallsdirektiv har man satt som mål att halvera svinnet före
2030. Kommissionens avsikt är även att skapa en enhetlig metod för mätning av matsvinnet för att
man ska kunna jämföra hur utvecklingen går.

Finland behöver utreda metoder för att mäta matsvinnet och skapa ett övergripande, men samtidigt
kostnadseffektivt system för detta. Informationen om svinnet och dess biflöden i matkedjans olika
faser behövs för att man ska kunna hitta de mest effektiva metoderna för att minska svinnet och
nyttiggöra biflödena.

Målsättningarna för en hälsosam kost finns i de finländska näringsrekommendationerna (2014).
Kosten  ska  även  vara  så  hållbar  som  möjligt  ur  ett  miljöperspektiv.  En  central  aspekt  i
rekommendationerna är ökad användning av vegetabilier.

Forskningsfrågor:

- I vilken utsträckning kan man minska växthusgasutsläppen genom att minska matsvinnet i
livsmedelssystemet och äta i enlighet med näringsrekommendationerna?

- Hur inverkar en halvering av matsvinnet inom offentliga mattjänster och en omläggning av
upphandlingen av livsmedel i enlighet med näringsrekommendationerna och hållbarhetsmålen
på växthusgasutsläppen?



	

- Hur och var kan man se utsläppsminskningen – i hemlandet eller utomlands?
- Vilka konsekvenser har ett minskat matsvinn och matvanor som följer

näringsrekommendationerna på den inhemska jordbruksproduktionen, dess lönsamhet och
verksamhetsomgivning?

- Hur påverkar en dubblering av livsmedelsexporten fram till 2020 jordbrukssektorns
växthusgasutsläpp om den inhemska matkonsumtionen samtidigt blir mer hållbar (matsvinnet
minskar och man äter enligt näringsrekommendationerna)?

- Vilka är de mest kostnadseffektiva, bäst genomförbara och mest godtagbara metoderna för att
minska matsvinnet i hela matkedjan och för att främja matvanor i enlighet med
näringsrekommendationerna?  Vilka andra effekter har de ovan nämnda metoderna utöver de
för utredningen centrala konsekvenserna för växthusgasutsläppen (t.ex. effekter på människors
hälsa, vatten osv.)?

- Hur kan man mäta matsvinnet och vilket slags uppföljningssystem behövs det i Finland som en
del av den nationella och internationella uppföljningen och uppföljningen av EU-målen?

I projektet kan man även planera en forskningsbaserad studie för att kartlägga effekterna av olika
åtgärder.

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet: Projektet stöder regeringens spetsprojekt
4 (bioekonomi och ren teknik). Projektet stöder verkställigheten av klimatlagen och är nära kopplat
till den klimatpolitiska planen på medellång sikt (Kaisu).

Projektets resultat kan användas i arbetet för att uppnå målen i den nationella avfallsplanen och för
att bedöma dess konsekvenser samt som en del av statsrådets redogörelse för livsmedelspolitiken.

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Framsynsinformation och bakgrundsteckning inkl. metaanalyser av befintlig information
- Information till stöd för genomförandet av strategin/programmet/planen/redogörelsen, inklusive

analyser av lägesbilden
- Jämförelse av handlingsalternativ
- Bedömning av politiska åtgärder
- Kostnadsanalyser

Slutrapporten ska lämnas in på finska och engelska. Detta ska beaktas i kostnadsförslaget för
projektet.

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten


	

4.3 Invasiva främmande arters utbredning, spridningsvägar och risker samt prioritering
av bekämpningsåtgärder

Övre gräns för det disponibla anslaget: 100 000 €
Tidsplan: 02/2018–12/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

EU:s förordning nr 1143/2014 om främmande arter, som trädde i kraft i början av 2015, förutsätter
att alla medlemsstater har infört effektiva hanteringsåtgärder för att utrota eller begränsa
spridningen av invasiva främmande arter. Åtgärderna ska grunda sig på en kostnadsnyttoanalys,
och de ska prioriteras på grundval av riskbedömningen och deras kostnadseffektivitet. Enligt EU:s
förordning ska åtgärderna utredas inom 18 månader efter att arterna har antagits i EU-
förteckningen, dvs. senast februari 2019. EU:s förordning om invasiva främmande arter förutsätter
dessutom att en handlingsplan upprättas om arternas spridningsvägar, även om alla nya
främmande arter (godkända 19.6.2017). Likaså kräver verkställigheten av den nationella lagen om
hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) att dessa utredningar och planer
görs.

Projektet är i hög grad tväradministrativt. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för frågor om
främmande arter inom jord- och skogsbruket, vilthushållningen samt fiskerihushållningen, och
kommunikationsministeriets förvaltningsområde för frågor om främmande arter som berör
trafikledshållning, trafik och transporter, inklusive sjöfart, järnvägar och landsvägar. Till
miljöministeriet och dess förvaltningsområde hör de invasiva främmande arterna bland annat i
frågor  med  anknytning  till  naturskyddet.   Utrikesministeriet  ansvarar  för  främmande  arter  i
anslutning till utvecklingssamarbetsprojekt. Projektets resultat ger samtliga förvaltningsområden
och förvaltningssektorer och bl.a. kommuner och städer, den privata sektorn och andra aktörer som
har att göra med främmande arter information om de primära områden och mest kostnadseffektiva
åtgärder som man bör starta verkställigheten av lagstiftningen med. Till följd av knappa nationella
resurser drar alla förvaltningsområden och andra som har att göra med främmande arter på
nationell nivå nytta av detta projekt som utreder kostnadseffektiviteten.

Inom ramen för projektet är avsikten att utreda spridningen i Finland av de invasiva främmande
arter  som  tagits  med  i  EU:s  kompletterande  förteckning  över  nya  främmande  arter  och  deras
spridningsvägar samt kostnadseffektiva åtgärder för att utrota dem eller begränsa deras spridning.
Inom projektet bör utredas vilka invasiva främmande arter som redan har stor spridning och var de
största förekomsterna av dem finns. Utredningen bör dessutom ta ställning till vilka arter
hanteringsåtgärderna  i  första  hand  riktas  mot  och  var  och  på  vilket  sätt  man  kan  påverka
spridningsvägarna. Av denna orsak bör man inom projektet också bedöma arternas skadliga
inverkan, risken för att arterna sprider sig ytterligare samt preliminärt kostnaderna för och nyttan
av bekämpningsåtgärderna. Utredningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag för åtgärder för
hanteringen av främmande arter avsedda i EU:s förordning om främmande arter och den nationella
lagen om främmande arter, för ett uppföljningssystem för främmande arter samt tillsynen över att
EU:s förordning och den nationella lagen om främmande arter efterlevs.

De främmande arterna är olika organismer som spritt sig till nya platser med människan. I sin nya
livsmiljö kan dessa hos oss främmande arter förändra miljön, göra det svårt för ursprungliga arter
att klara sig, sprida sjukdomar eller skada t.ex. kulturväxter eller skogsbruket. De kan vara till skada
även för rekreationen i naturen samt användningen av fastigheter och deras värde. Bland annat av
dessa orsaker bör invasiva främmande arter bekämpas. Främmande arters skadliga inverkan, liksom



	

även bekämpningsåtgärderna är fördelade på flera sektorer och förvaltningsområden (beskrivet
ovan).

Forskningsfrågor:

· Hur  spridda  i  Finland  är  de  nya  skadliga  främmande  arter  som  ingår  i  EU:s  kompletterade
förteckning över invasiva främmande arter? Vilka av de ovan nämnda invasiva främmande
arterna har redan stor spridning och var finns de största förekomsterna?

· Vilka är spridningsvägarna för de nya skadliga invasiva främmande arterna i EU:s kompletterade
förteckning över invasiva främmande arter (medvetna och omedvetna)?

· Vilka är de skadliga konsekvenserna av de ovan nämnda arterna och riskerna att de sprids
ytterligare?

· Vilka är kostnaderna för och nyttan av att bekämpa de ovan nämnda arterna och de mest
kostnadseffektiva åtgärderna för att utrota arterna eller begränsa spridningen?

· På vad ska åtgärderna för att hantera dessa arter i första hand inriktas och var och hur påverkar
man spridningsvägarna?

· Vilka är de primärt ansvariga och inom vilket tidsschema ska åtgärderna genomföras?

Projektet producerar en central kunskapsbas för verkställigheten av såväl EU:s lagstiftning som den
nationella lagstiftningen om invasiva främmande arter. Projektet producerar grundförslag till två
separata planer för vilka det i enlighet med EU-lagstiftningen nationellt ska ordnas öppet samråd.

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Projektet hänför sig till konceptet att främja det strategiska fokusområdet för bioekonomi och ren
teknik.  Inom  projektet  utförs  viktigt  grundarbete  särskilt  för  att  bekämpa  risker  som  hotar
bioekonomin med tanke på framtiden; med hjälp av projektet kan man säkerställa att invasiva
främmande arter som försämrar eller hotar förnybara naturresurser och utnyttjandet av dem kan
bekämpas i tid och med framförhållning eller att spridningen på ett avgörande sätt kan förhindras i
de viktigaste områdena och med de effektivaste metoderna. Åtgärder för att bekämpa och hantera
invasiva främmande arter kan också utgöra en faktisk bioekonomisk näringsmöjlighet, som redan
nu testas på företagssidan.

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Kostnadsanalyser
- Jämförelse av handlingsalternativ

Information till stöd för i synnerhet verkställigheten av lagstiftning inklusive analyser av lägesbilden.

Slutrapporten ska lämnas in på finska och svenska. Detta ska beaktas i kostnadsförslaget för
projektet.

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten


	

4.4  Möjligheterna  till,  kostnaderna  för  och  de  totala  konsekvenserna  av  de  åtgärder
inom markanvändningssektorn (beskogning, skötsel av jordbruksmark, minskad
avskogning) som vidtas för att uppnå klimatmålen

Övre gräns för det disponibla anslaget: 300 000 €
Tidsplan: 2/2018–11/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Utsläppen  och  sänkorna  inom  markanvändningssektorn  (s.k.  LULUCF)  har  blivit  en  del  av
klimatramen och dess verkställighet både på nationell och på EU-nivå. I Finland är
markanvändningssektorns betydelse för växthusgasbalansen stor. Utsläppen av omläggningen av
skog till annan markanvändning och skogsavverkningen är cirka 5–6 procent och av
jordbruksmarken (odlad mark och gräsmark) 12 procent av Finlands totala utsläpp. Den relativa
betydelsen av markanvändningssektorns sänkor och utsläpp för klimatpolitiken ökar framöver när
utsläppen från övriga sektorer fås att minska.

Cirka 10 000 hektar skog tas årligen i annan markanvändning. Den blir i synnerhet bebyggd mark
och odlingsmark samt tas i torvproduktion. Avskogningen orsakar årligen Finland utsläpp på 3,5
miljoner ton CO2.

Odlingsmark blir närmast byggda områden. Den totala arealen åkermark bedöms dock förbli lika
stor eftersom nya åkrar röjs för att utveckla lägenhetsstrukturen och lönsamheten i synnerhet i
Österbotten och Norra Savolax. Trots den oförändrade arealen bedöms utsläppen från odlad mark
öka  eftersom  ny  åkermark  behövs  i  synnerhet  i  torvmarksdominerade  områden  inriktade  på
husdjursskötsel. Man har försökt minska röjningen av åkrar med olika styrmedel inom jordbruket
och för röjda skiften betalas varken miljöersättning eller LFA-stöd.

Genom beskogning kan man öka skogsmarkens areal och därigenom öka kolsänkorna på lång sikt.
Ett beskogat område blir emellertid en sänka först när det kol som binds när trädbeståndet växer
överskrider utsläppen från marken. Under perioden 1990–2015 har den beskogade arealen varierat
mellan 2 000 och 14 000 hektar. Staten bidrog med stöd för beskogning i  synnerhet åren 1995–
2000. Det finns begränsat med områden som lämpar sig för beskogning. Man bedömer att det finns
en viss potential för beskogning på åkermark som inte längre används för produktion samt på åkrar
med dålig avkastning i avlägsna områden, men det behövs mer information om detta (bl.a. ägare,
läge, jordmån), liksom även om beskogningens effekter på till exempel biodiversiteten och
landskapsbilden.

I Finland saknas en helhetsutredning av orsakerna till ändringarna i markanvändningen, eventuella
styrmedel för att minska avskogningen och öka beskogningen samt mer exakta kostnads- och
konsekvensbedömningar. Utredningar har gjorts bland annat om trenderna i arealförändringarna
(t.ex. MTT 150/2014, LUKE 51/2015) samt om styrmedel inom markanvändningen (bl.a. Luke
12/2015, 20/2015 och 22/2015).

Sänkorna i jordbruksmark kan utökas (i synnerhet mineraljord) och utsläppen minskas (i synnerhet
torvmark) genom ändrade odlingsmetoder. Den allmänna förekomsten av torvmark i Finland gör
det dock svårt att minska växthusgasutsläppen från jordbruksmark eftersom utsläppen från
röjningen och odlingen av torvmark är många gånger större än utsläppen från mineraljordar.
Arealen av organiska jordar uppskattas öka med 30 000 hektar fram till 2040 (Luke), vilket är den
största enskilda omständigheten med inverkan på jordbrukets utsläppsutveckling. Mer information
behövs om kostnaderna för odlingsmetoder som bevarar och ökar kolet i marken samt om deras
regionala inriktning och nettopåverkan på växthusgasbalansen. Också uppgifterna om den totala
åkerarealen behöver preciseras eftersom arealen i basskiftesregistret avviker från den uppskattade



	

arealen jordbruksmark i växthusgasinventeringen med 400 000 hektar.

Forskningsfrågor:

- Vilken är den faktiska beskogningspotentialen i Finland? Hurdana områden kan beskogas så att
de skadliga effekterna på bland annat naturens biodiversitet och landskapsbilden blir så små
som möjligt? Hur är områdena fördelade i Finland? Vilka är problemen med att jämka samman
beskogningen med andra politiska målsättningar (bl.a. försörjningsberedskapen) och hur kan
man minska dem? Under vilka förutsättningar kan man höja vattennivån i och beskoga
torvmarker och vilka praktiska aspekter bör beaktas när detta görs (bl.a. val av trädslag,
nödvändiga skötselåtgärder, minimering av skadedjursskador osv.)? Vilka kostnadseffektiva och
acceptabla styrmedel, incitament och flaskhalsar för beskogning finns (bl.a. lönsamheten för
markägaren), vilka är konsekvenserna och kostnaderna i ett brett perspektiv?

- Hur kan man minska röjningen av skog för olika ändamål i Finland eller inrikta röjningen så att
de skadliga klimateffekterna blir så små som möjligt? Vilka är de mest effektiva, bäst
genomförbara och mest godtagbara styrmedlen? Vilka är problemen för att sammanjämka
dessa medel med andra politiska målsättningar och hur kan man minska dem? Vilka är
styrmedlens sammantagna konsekvenser och kostnader?

- Hur har man med förgröningsstödet, de kompletterande villkoren och miljöersättningen som
ingår i EU:s gemensamma jordbrukspolitik lyckats påverka kollagren i marken i Finland? Med
vilka åtgärder kan kollagren i marken ökas och bevaras i finländska förhållanden, och hur kan
man sporra odlarna att öka och bevara kollagren i marken i reformen av EU:s gemensamma
jordbrukspolitik? Vilka är kostnaderna och konsekvenserna av de eventuella metoderna? Hur ska
man utveckla mätningen och uppföljningen av hur kol binds och lagras i marken?

- Kan de kalkylerade växthusgasutsläppen från jordbruksmark förbättras med preciserade
uppgifter om jordbruksmarkens areal? Hurdana områden räknas som jordbruksmark i
växthusgasinventeringen men inte i jordbruksstatistiken?  Ingår det områden i arealen som
kunde beskogas? Hurdana är gräsmarkerna i växthusgasinventeringen och finns det bland dem
sådana områden som i EU:s stödsystem är föremål för till exempel miljöstödets skötselåtgärder?

- Vilka  styrmedel  har  länder  med  liknande  förhållanden  som  Finland  tagit  i  bruk  för  att  öka
sänkorna i markanvändningen och minska utsläppen, till exempel för att minska avskogningen,
öka  beskogningen  och  styra  användningen  av  organiska  jordar  och  vilken  är  praxis  för  att
förbättra bindningen och lagringen av kol i jordbruksmark?

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Projektet stöder regeringsprogrammets spetsprojekt 1 i  fokusområde  4 (bioekonomi  och  ren
teknik): kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt. Projektet stöder
verkställigheten av den nationella energi- och klimatstrategin.

Projektet är kopplat till den klimatpolitiska planen på medellång sikt (Kaisu).

Projektet stöder Finlands förberedelser inför verkställigheten av Paris klimatavtal som en del av
EU:s klimatram.

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Metaanalys av befintlig information
- Information till stöd för genomförandet av energi- och klimatstrategin, inklusive analyser av

lägesbilden
- Bedömning av politiska åtgärder ex ante, ex post eller medan genomförandet pågår
- Jämförelse av handlingsalternativ, inkl. kostnadsanalyser

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi9rI-O3MXWAhUqDZoKHU8GAuoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ym.fi%2Fdownload%2Fnoname%2F%257BBC419721-0813-4B5B-9BF0-66C6FD13261A%257D%2F130624&usg=AFQjCNFtkmoXAV2jmwHfcdYtnOa0UJQQBg


	

- Åtgärdsrekommendationer

Slutrapporten ska lämnas in på finska och engelska. Detta ska beaktas i kostnadsförslaget för
projektet.



	

4.5 Vattentjänsternas tillstånd och omstrukturering av tjänsterna

Övre gräns för det disponibla anslaget: 150 000 €
Tidsplan: 2/2018–6/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Investeringar som är viktiga för trygga och driftsäkra vattentjänster förutsätter en långsiktig
ekonomi och kännedom om ledningsnätets kondition och risker. Vilka är de centrala drivande
faktorerna och styrmedlen för en omstrukturering av vattentjänsterna samt de bästa sätten att
bedöma nätens kondition och minska riskerna? Målet är att trygga funktionssäkerheten i samhället
samt tillgången till säkra vattentjänster och rent dricksvatten till ett skäligt pris i och med tilltagande
extrema väderfenomen, en åldrande infrastruktur och förändringar i omvärlden (skärpta krav i
lagstiftningen, ändringar i områdesstrukturen och demografin, landskapsreformen m.m.).

Vattentjänsterna i Finland är ordnade på ett heltäckande sätt, men ledningsnäten och övrig teknik
för vattenbehandling och hanteringen inom vattentjänsterna föråldras i rask takt. Byggnationen var
som  mest  intensiv  på  1960-  och  1970-talet  och  då  accelererade  utbyggandet  av  vatten-  och
avloppssystemen till följd av ändringar i lagstiftningen. Expertpanelen för den byggda egendomens
tillstånd  2017  (ROTI)  har  bedömt  att  6  000  km  av  vårt  vattenledningsnät  är  i  mycket  dålig
kondition.  I  praktiken  innebär  det  åldrande  vattentjänstnätet  att  cirka  58  miljoner  m3 renat
hushållsvatten går till spillo årligen vilket omräknat enligt ett genomsnittligt vattenpris blir cirka 100
miljoner euro om året. Därtill härrör cirka en tredjedel, dvs. 160 miljoner m3, om året av det vatten
som hamnar hos avloppsreningsverken från regn- och smältvatten som läcker ut i avloppsnätet.
(Vesiviisas kiertotalous (Mot en vattensmart cirkulär ekonomi), Suomen ympäristökeskuksen
raportteja 16/2017).

En övergripande undersökning av infrastrukturens nuläge och saneringsbehov gjordes 1992
(Yhdyskuntatekniikan verkostojen nykytila ja saneeraustarve: YVES-tutkimus 1992,
Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, selvitys 4/1992). Undersökningen uppdaterades
2008 på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet (FCG Planeko). ROTI-expertpanelens
bedömning av nätens kondition är alarmerande, men informationen om den är inte tillräcklig för att
man ska kunna bedöma riskerna och vidta åtgärder. Investeringar som är viktiga för trygga och
driftsäkra vattentjänster förutsätter en långsiktig ekonomi. Längden på näten uppskattas till 150
000  km  (vattenledningar  100  000  km  och  avloppsledningar  50  000  km)  varför  man  endast  kan
konstatera att de åldrande näten kommer att bli en alarmerande stor samhällelig utmaning.

Karaktäristiskt för vattentjänsterna i Finland är ett stort antal anläggningar, varierande storlek på
dem och vattentjänstverk med olika verksamhetsformer. Den åldrande infrastrukturen och
anläggningarnas regionala splittring ökar tillsammans riskerna inom vattentjänsterna och inverkar
sålunda på deras säkerhet och funktionssäkerheten i samhället.

Utvecklingen av vattentjänsterna och branschens framtida riktlinjer granskades senast mer
övergripande 2006. Därefter har omvärlden och utmaningarna förändrats avsevärt. Ändringar i
lagen om vattentjänster och markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft 2014. Det centrala
syftet med ändringarna är att trygga tillgången till säkra vattentjänster till ett skäligt pris. Ett annat
syfte är att förbättra dagvattenhanteringen vid tilltagande extrema väder- och vattenförhållanden
och ett alltmer förtätat och tekniskt byggande. Utöver kraven i den skärpta lagstiftningen inverkar
bland annat även ändringarna i områdesstrukturen, folkmängden och demografin på utvecklingen
av vattentjänsterna i framtiden.



	

Forskningsfrågor:

- Vilket är det centrala behovet av information om vattentjänstnätens kondition och tillhörande
risker? Vilka är de mest användbara och kostnadseffektiva metoderna för att på ett tillförlitligt
sätt utreda vattentjänstnätens tillstånd?

- Vilka metoder för att utreda konditionen på vattentjänstnäten används i andra länder? Hur
lämpar sig metoder som används på annat håll för finländska förhållanden? Exportmöjligheterna
för en metod som utvecklats eller kommer att utvecklas i Finland? En preliminär
handlingsmodell, tidtabell och kostnadskalkyl tas fram för utredning av vattentjänstnätens
kondition och uppdatering av informationen.

- Vilka  styrmedel  behövs  för  en  omstrukturering  av  vattentjänsterna  i  Finland  så  att
vattentjänstverkens framtida verksamhetsförutsättningar står på en ekonomiskt och
miljömässigt hållbar grund?

I projektet produceras
- En utredning om tillförlitliga metoder för att klarlägga vatten- och avloppsnätens kondition
- En  handlingsmodell,  tidtabell  och  kostnadskalkyl  för  projektet  för  att  klarlägga  vatten-  och

avloppsnätets kondition och hålla informationen aktuell
- Förslag på förutsättningar och ansvariga instanser för en sådan omstrukturering av

vattentjänsterna att man på ett tillförlitligt sätt kan klarlägga i vilket skick näten är och sanera
dem så att vattentjänsternas driftsäkerhet och trygghet prioriteras.

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Regeringsprogrammets spetsprojekt 4: Den finländska matproduktionen ska bli lönsam,
handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större (Nationell plan för utveckling av blå
bioekonomi).

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Information till stöd för genomförandet av strategin, inklusive analyser av lägesbilden
- Jämförelse av handlingsalternativ
- Kostnadsanalyser

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten


	

4.6 Kostnadseffektiva metoder för att främja anskaffning av elbilar och gasbilar

Övre gräns för det disponibla anslaget: 100 000 €
Tidsplan: 2/2018-10/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Den nationella energi- och klimatstrategin har mycket ambitiösa mål för utsläppsminskningen i
trafiken. Enligt strategin ska trafikutsläppen minskas med så mycket som 50 procent före 2030
jämfört  med  läget  2005.  På  lång  sikt  måste  hela  trafiksystemet  läggas  om  så  att  utsläppen  blir
mycket låga.

Ett av de viktigaste sätten att minska trafikutsläppen är att förnya bilparken och öka användningen
av  ny  teknik  (dvs.  el-,  väte-  och  gasbilar).  En  förnyad  bilpark  uppskattas  minska  utsläppen  med
nästan  en  miljon  ton  fram  till  2030.  För  att  målet  ska  nås  krävs  att  CO2-utsläppen från nya
personbilar  är  mycket  låga,  i  genomsnitt  cirka  64  g/km.  För  ett  så  lågt  medeltal  måste  andelen
elbilar och bilar med mycket låga utsläpp ökas avsevärt. I energi- och klimatstrategin finns
målsättningen att Finland 2030 ska ha minst 250 000 eldrivna bilar (enbart eldrivna bilar, vätebilar
och laddningsbara hybrider) och minst 5 000 gasdrivna bilar.

För närvarande har Finland cirka 3 500 enbart eldrivna bilar och laddningsbara hybrider i trafiken.
Antalet gasbilar är cirka 2 000. De viktigaste faktorerna som förklarar varför elbilarna vinner terräng
i så långsam takt är att helt eldrivna bilar är så mycket dyrare än andra bilar och har en begränsad
körsträcka samt att det råder brist på laddningsinfrastruktur. Priset på gasbilar är redan nu
konkurrenskraftigt jämfört med traditionella bensin- eller dieseldrivna bilar, men fler
gasdistributionsstationer behövs.

Syftet med den här undersökningen är att utreda marknadsläget och framtidsutsikterna för el- och
gasbilar  i  Finland.  Centrala  faktorer  för  den  framtida  utvecklingen  är  1)  den  uppskattade
prisutvecklingen och annan utveckling för el- och gasbilstekniken i Europa/världen, 2) tillståndet och
framtidsutsikterna för laddnings- och gasdistributionsinfrastrukturen i Finland, inklusive lägesbilden
för hemmaladdning i olika fastigheter och 3) bedömning av effekten av finländska styrmedel som
redan används eller som tas i bruk 2018. Dessutom bör projektet även granska vilken annan nytta
än utsläppsminskningen eldriven/gasdriven trafik kan ge Finland på längre sikt (kommersiell nytta,
sysselsättning, ekonomi osv.).

Forskningsfrågor:

- Mest akut i projektet är att utreda möjligheterna att ladda elbilar i olika fastigheter. Vilka
metoder  finns  det  för  närvarande  för  hemmaladdning?  Vilka  är  de  vanligaste  sätten  att
ladda? Vilka alternativ står till buds på marknaden? Vilka är de största hindren (både
tekniska och ekonomiska) för att ordna hemmaladdning och vilka är de mest effektiva sätten
för att avlägsna dessa hinder?

- I  nästa  del  av  projektet  bör  man utreda bilindustrins  planer  för  el-  och gasbilar  under  de
kommande  åren.  Vilken  kommer  tillgången  till  el-  och  gasbilar  att  vara  och  hur  ser
utvecklingen av priser och körsträckor ut utifrån biltillverkarnas och andra experters
bedömning? Inskränker sig utvecklingen endast till personbilar, eller kan man förvänta sig
även el- och gasdrivna paketbilar, bussar och lastbilar?

- Hur funktionella/kostnadseffektiva är de styrmedel som för närvarande används i Finland för
att främja användningen av el- och gasbilar? Är det sannolikt att man med befintliga
styrmedel  kan  uppnå  de  mål  som  satts  för  2020  i  den  nationella  planen  för
distributionsinfrastruktur? Behövs det nya styrmedel och om, när?



	

- Vilken  annan  nytta  än  minskade  utsläpp  kan  övergången  till  el- och gasdriven trafik ge
Finland? Vilken är den eldrivna/gasdrivna trafikens sysselsättande effekt jämfört med
nuläget? Vilken typ av företag är verksamma i branschen, och vilka är deras möjligheter på
den internationella marknaden?

Framgång i  projektet kräver att de genomförande aktörerna har bred kompetens om laddning av
elbilar, fordonsteknik och marknader samt om kvantitativ bedömning av ekonomiska styrmedel. De
sökande ska i ansökan uppge vilka material de har tillgång till för analys.

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Forskningsprojektet stöder målsättningarna i regeringsprogrammet om att halvera användningen av
olja och minska växthusgasutsläppen. Projektet stöder även målsättningarna i den nationella
energi- och klimatstrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt (Kaisu) som som bäst
bereds.

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Framsynsinformation och bakgrundsteckning inkl. metaanalyser av befintlig information
(utveckling av priser på och tillverkning av elbilar på internationell nivå, olika hithörande
prognoser och analyser)

- Information till stöd för genomförandet av strategin, inklusive analyser av lägesbilden (läget och
utvecklingen i Finland)

- Kostnadsanalyser

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi9rI-O3MXWAhUqDZoKHU8GAuoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ym.fi%2Fdownload%2Fnoname%2F%257BBC419721-0813-4B5B-9BF0-66C6FD13261A%257D%2F130624&usg=AFQjCNFtkmoXAV2jmwHfcdYtnOa0UJQQBg


	

4.7 Målsättningen att höja andelen biodrivmedel i trafiken till 30 procent och förslaget
till  ett  direktiv  om förnybar energi  2021–2030 (RED II):  konsekvensbedömning av en
kostnadseffektiv väg mot biodrivmedel

Övre gräns för det disponibla anslaget: 100 000 €
Tidsplan: 2/2018–6/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Enligt den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 ska andelen biodrivmedel i trafiken
höjas till 30 procent före 2030 och en skyldighet införas att blanda flytande biobränsle i lätt
brännolja som används i arbetsmaskiner och vid uppvärmning. För att uppnå dessa mål måste man
i lagstiftningen ange vilken del av biodrivmedlen och de flytande biobränslen som omfattas av
distributionsskyldigheten under samtliga år fram till 2030. Samtidigt måste det anges separata mål
eller tak för biodrivmedel framställda av olika råvaror som klassificeras i EU-lagstiftningen.

I Europeiska kommissionens förslag för att verkställa målen för minskade utsläpp fram till 2030 är
Finlands målsättning för utsläppsminskningen inom den s.k. ansvarsfördelningssektorn utanför
utsläppshandelssektorn  39 procent  jämfört  med 2005.  För  att  uppnå detta  mål  krävs  att  andelen
biodrivmedel  höjs  i  trafiken  och  att  den  lätta  brännolja  som  används  för  uppvärmning  och  i
arbetsmaskiner delvis ersätts med flytande biobränslen.  Kommissionens förslag till ändring av
direktivet för främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 2021–2030 (s.k.
RED II) sätter mål, villkor och hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen som
avviker från gällande bestämmelser. Direktivets slutliga innehåll blir klart tidigast 2018.

På den årliga andelen biodrivmedel och skyldigheten att blanda i flytande biobränslen inverkar bl.a.
- Ansvarsfördelningssektorns utsläppsfördelningsmål fram till 2030
- Målen, begränsningarna och hållbarhetskriterierna i RED II
- Den nuvarande inhemska produktionskapaciteten
- Ny inhemsk kapacitet, incitament för investeringar och tidtabell för ibruktagande
- Tillgången och priset på importerade bränslen
- Kostnaderna för slutkonsumenterna

I projektet produceras en konsekvensbedömning av på vilka sätt den nämnda höjningen av andelen
biodrivmedel  och  skyldigheten  att  blanda  i  flytande  bränslen  kan  genomföras  på  ett
kostnadseffektivt sätt med avseende på det inhemska utbudet, slutkonsumenterna och
samhällsekonomin och på det sätt som utsläppsminskningsmålet för ansvarsfördelningssektorn
förutsätter. Kvantitativa uppskattningar presenteras om de ekonomiska konsekvenserna i anslutning
till  genomförandet. I projektet ges även bedömningar av kostnadseffekterna och riskerna till  följd
av sekundära mål, begränsningar och villkor som finns angivna för biodrivmedel av olika slag i RED
II.

Forskningsfrågor:

- Vilken är den nuvarande inhemska produktionskapaciteten för biodrivmedel och flytande
biobränslen?

- Bedömning av den årliga mängden och andelen biodrivmedel som ansvarsfördelningssektorns
utsläppsminskningsmål förutsätter och flytande biobränslen som används för uppvärmning och i
arbetsmaskiner.

- Vilket är behovet av ny kapacitet och vilka är de uppskattade investeringskostnaderna,
kostnaderna för bränsleproduktionen och priserna på importerat bränsle?



	

- Vilka kostnader orsakas slutkonsumenten av att andelen biodrivmedel höjs?
- Vilka ytterligare åtgärder förutsätts för att nå målen och vilken är den uppskattade tidtabellen

för ibruktagandet enligt forskarna?
- Vilka är konsekvenserna för samhällsekonomin och statsfinanserna, bland annat effekterna av

nya investeringar, beskattningen, handelsbalansen?

Framgång i projektet kräver att de genomförande aktörerna har bred kompetens i fråga om både
tekniken för att producera biodrivmedel och produktionskostnaderna. Dessutom behövs ekonomiskt
kunnande och erfarenhet av empirisk analys. De sökande ska i ansökan uppge vilka material de har
tillgång till för analys.

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Utredningen hör samman med punkten ”Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt
sätt” i genomförandeplanen för regeringsprogrammet  och riktlinjerna i statsrådets redogörelse
(2016) om den nationella energi- och klimatstrategin fram  till  2030.  Redogörelsen  har  också
beröringspunkter med den klimatpolitiska planen på medellång sikt .

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Bedömning och kostnadsanalys

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet
http://tem.fi/sv/energi-och-klimatstrategi-2016
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiW7Zvu3MXWAhUMJ5oKHTivBT8QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ym.fi%2Fdownload%2Fnoname%2F%257BBC419721-0813-4B5B-9BF0-66C6FD13261A%257D%2F130624&usg=AFQjCNFtkmoXAV2jmwHfcdYtnOa0UJQQBg


	

4.8  Nya  verktyg  för  att  integrera  skyddet  av  naturens  mångfald  och  tryggandet  av
ekosystemtjänster

DEL A) Naturbaserade lösningars genomslagskraft och effektivitet vid bemötandet av
samhälleliga utmaningar: anpassning till klimatförändringen som exempel

Övre gräns för det disponibla anslaget: 200 000 €
Tidsplan: 2/2018–6/2019

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Naturbaserade lösningar kan erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell teknik för att
svara mot samhälleliga utmaningar. Tekniska lösningar, som avlopps- och trafiklösningar, tar i
allmänhet sikte på att uppfylla ett enskilt behov. Med naturbaserade lösningar kan man däremot
samtidigt uppnå såväl ekonomisk som social och miljömässig nytta. Man kan alltså koppla
samman olika branscher och mål med hjälp av dem. Till exempel naturbaserade lösningar för
hantering av översvämningar och dagvatten, som till exempel grönområden som håller kvar
vattnet,  kan  samtidigt  vara  till  nytta  för  skyddet  av  biodiversiteten  samt  bekämpningen  av  och
anpassningen till klimatförändringen, luftkvaliteten och trivseln och den vägen förbättra
människornas hälsa och välmående och miljöns tillstånd. Ekonomisk nytta kan uppnås genom till
exempel besparingar till följd av minskade utgifter för hälsovård. Vidare kan utvecklingen,
planeringen och produktionen av naturbaserade lösningar generera ny affärsverksamhet och på
så sätt stödja grön ekonomisk tillväxt.

Forskningsprojektet är uppdelat i två delar.

Del I: I den första delen granskas naturbaserade lösningar och deras effekter på en allmän nivå.
Avsikten här är att sammanställa och producera information om de mest effektiva naturbaserade
lösningarna, dvs. lösningar som ger den mångsidigaste miljömässiga, sociala, hälsomässiga och
ekonomiska  nyttan.  Information  behövs  om  hur  deras  effekt,  kostnadseffektivitet  och
livscykelspåverkan kan mätas. Dessutom bör metoder för att nationellt främja tillämpningen av
naturbaserade lösningar inom olika branscher, politiska sektorer och förvaltningsnivåer
presenteras.

Del  II:  Approachen  i  den  andra  delen  är  anpassning  till  klimatförändringen  på  landskaps-  och
kommunnivå som ett exempel på en utmaning där samhället kan utnyttja naturbaserade
lösningar. Projektet stöder de framtida landskapens verksamhet i och med att landskapen övertar
många planerings-, utvecklings- och myndighetsuppgifter i anslutning till miljö, naturskydd,
områdes- och naturresursanvändning som kräver omsorgsfull resurstilldelning och i tillämpliga
delar sammanjämkning av olika planeringssystem.

Anpassningen till klimatförändringen är starkt kopplad till verksamheten inom landskapets olika
sektorer. Klimatförändringen medför risker bland annat för hälsan och säkerheten för vilka man
inom projektet letar efter effektiva naturbaserade lösningar och utvecklar arbetssätt och verktyg
som kommunerna och landskapen kan använda för att nyttiggöra lösningar av detta slag. Som
resultat av projektet skapas en handlingsmodell på landskaps- och kommunnivå för hur man kan
integrera naturbaserade lösningar i planeringen av landskapens och kommunernas verksamhet
som en del av anpassningen till klimatförändringen. Handlingsmodellen ska beskriva ansvariga
aktörer och samarbetsformer som behövs för förankringen av arbetet. Handlingsmodellen ska
också ge praktiska exempel på regionalt och lokalt arbete för anpassning till klimatförändringen



	

inom olika sektorer.

Temaberedningen har skett genom samutveckling (närmare information).

Forskningsfrågor:

- Vilka är de mest centrala samhälleliga problemen ur Finlands synvinkel som naturbaserade
lösningar kan erbjuda verkningsfulla, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för? Vilka är de
mest effektiva naturbaserade lösningarna för att svara på dessa utmaningar? Vilken slags
forskning behövs för att man ska kunna dra nytta av dem?

- Vilka faktorer inbegripet ekonomiska, administrativa (bl.a. beslutsfattande) och rättsliga
faktorer främjar/förhindrar ett mer allmänt ibruktagande av naturbaserade lösningar i Finland?

- Vilka innovativa och fungerande naturbaserade lösningar används i andra länder och vilka
verktyg har använts för att främja dem? Hur kan de utnyttjas i vårt land?

- Hur kan man mäta naturbaserade lösningars effekt, kostnadseffektivitet och
livscykelspåverkan?

- Vilka är de mest effektiva naturbaserade lösningarna för att stödja anpassningen till
klimatförändringen och hantera de skadliga konsekvenser och risker som den medför i
synnerhet på landskaps- och kommunnivå?

- Hur bör beslutsfattandet i landskapen och kommunerna utvecklas för att man ska kunna
beakta den ekonomiska, miljömässiga och sociala nyttan av naturbaserade lösningar. Hur kan
kommuner och landskap dra nytta av naturbaserade lösningar som en del av anpassningen till
klimatförändringen inom sina olika funktioner, till exempel markanvändningen och hanteringen
av  den?  Hur  bör  arbetet  fördelas  i  samband  med  anpassningsåtgärderna  för  att  de  mest
verkningsfulla/centrala naturbaserade lösningarna i landskapen och kommunerna ska tas i
bruk?

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

- Regeringsprogrammet/Fokusområde 4. Bioekonomi och ren teknik, 3. Hälsa och välfärd
- Strategin för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden ”För naturen –

till nytta för människan” 2012–2020
- Nationell plan för anpassningen till klimatförändringen 2014
- Energi- och klimatstrategi
- Se även: European Commission/ Nature Based Solutions

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:
- Framsynsinformation och bakgrundsteckning inkl. metaanalyser av befintlig information
- Jämförelse av handlingsalternativ

http://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/yhteiskehittamassa-selvitys-ja-tutkimustoiminnan-teema-aihioita?_33_redirect=http%3A%2F%2Ftietokayttoon.fi%2Fajankohtaista%2Fblogi%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://www.ym.fi/sv-FI/Natur/Naturens_mangfald/Strategi_och_handlingsprogram
http://www.ym.fi/sv-FI/Natur/Naturens_mangfald/Strategi_och_handlingsprogram
http://mmm.fi/sv/natur-och-klimat/anpassning-till-klimatforandringen
http://tem.fi/sv/energi-och-klimatstrategi
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs


	

4.8  Nya  verktyg  för  att  integrera  skyddet  av  naturens  mångfald  och  tryggandet  av
ekosystemtjänster

DEL B) Kompensation i den nationella regleringen av miljön, naturskyddet och
naturresurserna samt utvecklingsbehoven i fråga om styrmedel

Övre gräns för det disponibla anslaget: 100 000 €
Tidsplan: 2/2018–11/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Finland har förbundit sig att förbättra naturmiljöns tillstånd, vilket ett stort antal politiska
förbindelser och lagstiftningen också förpliktar till. Finland har bland annat förbundit sig att stoppa
utarmningen av naturens biodiversitet fram till 2020 (EU:s strategi för biologisk mångfald
(KOM(2011) 244, Nationella strategin för naturens mångfald 2012) samt att tillsammans med
övriga  EU-länder  uppnå och bevara  en god status  i  havsmiljön  fram till  2020 (Direktivet  om en
marin strategi 2008/56/EG) och att som en del av EU:s klimatpolitik minska växthusgasutsläppen
med  39  procent  fram  till  2030  (Statsrådets  redogörelse  om  den  nationella  energi-  och
klimatstrategin  fram till  2030).  Vattenvården har  som mål  att  ytvattnen ska  ha uppnått  en  god
ekologisk och kemisk status och grundvattnen en god kemisk och kvantitativ status senast 2015,
att bevara god och hög status i vattnen samt att förhindra att statusen försämras. (Statsrådets
beslut om godkännande av förvaltningsplanerna för 2016–2021 för Vuoksens
vattenförvaltningsområde, Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde, Kumo älvs-
Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde, Ule älvs-Ijo älvs
vattenförvaltningsområde, Kemi älvs vattenförvaltningsområde, Torne älvs
vattenförvaltningsområde, Tana älvs-Näätämöjokis-Pasvigs älvs vattenförvaltningsområde). Trots
att vissa framsteg har gjorts, har de nuvarande åtgärderna visat sig vara otillräckliga för att
stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden (Mellantidsrapport över implementeringen av
Finlands strategi för bevarande av hållbart nyttjande av biologisk mångfald år 2016).

Ett centralt föremål för utvecklingen inom politiken för skydd av naturmiljön är numera den så
kallade ”ingen nettoförlust”-principen (no net loss). Enligt principen kan de skadliga
konsekvenserna för naturvärden minskas med hjälp av olika åtgärder, där ordningen bestäms
enligt den så kallade skadelindringshierarkin (mitigation hierachy). Enligt denna hierarki ska man
för det första undvika, för det andra minimera och för det tredje återställa negativ påverkan på
naturvärden i området i fråga. Endast i sista hand ska kompensation tillgripas, dvs. åtgärder för
att utanför det aktuella området ersätta en bestående skada som inte kan undvikas, minimeras
eller återställas. Detta kan samtidigt främja sammanjämkningen av olika målsättningar inom
hållbart utnyttjande av naturresurser.

Kompensationsbegreppet och dess mekanism är fortfarande oklara för många aktörer. Behoven
av kompensation, objekten och de branscher där den tillämpas kan vara mycket olika varvid den
gemensamma förståelsen av vad begreppet och innehållet är kan upplevas dunkelt och frivilliga
kompensationer skapa en brokig praxis. Kompensation blandas ofta ihop med undvikande och
minimering av skador. Kompensation som begrepp och dess anknytning till
skadelindringshierarkin anges inte i lag. Därtill är skillnaden mellan lindrande och kompenserande
åtgärder  ofta  oklar.  Som  exempel  kan  nämnas  att  de  kompenserande  åtgärdernas  ställning  i
tillståndsvillkor inte är allmänt känd och inte förstås på samma sätt. Beaktandet av skillnaden
mellan enskild och allmän nytta, och vem kompensationen ska gagna, bör klargöras. Befintliga



	

system och rutiner känner dåligt till kompensationsmekanismen eller så har dessa inte tillämpats
(Gaia & PTT 2017).

Utomlands har kompensationspolitiken blivit avsevärt starkare under de senaste åren. Även i
Finland har man utrett ekologisk kompensation i några forskningsprojekt (se punkten ”eventuella
länkar”). Man har bland annat utrett vilka kompensationsmodeller som används utomlands,
möjligheterna att tillämpa kompensation inom ramen för gällande lagstiftning samt möjligheten
att skapa en marknad för kompensation i Finland. De utredningar som hittills har gjorts visar att
kompensationer är möjliga inom ramen för gällande lagstiftning, men någon direkt skyldighet till
(med  undantag  för  kompensation  för  försämring  av  ett  Natura  2000-område)  eller  särskilda
incitament för att använda sig av kompensation finns inte i lagstiftningen. De utländska exemplen
visar  att  offentliga  åtgärder,  inklusive  utveckling  av  regleringen,  behövs  för  att  främja
kompensationen.

Vidare behövs det mer forskningsdata för att kunna utveckla en handlingsmodell som lämpar sig
för finländska förhållanden och för att vidta lagstiftningsmässiga och administrativa åtgärder som
stöder den. I Finland finns till exempel ingen systematisk bedömning av hur den gällande
lagstiftningen tillämpar principerna i skadelindringshierarkin och möjliggör ett utnyttjande av
kompensationsmekanismen vid olika skador på natur, ekosystemtjänster och miljö eller
försämring av naturmiljöns tillstånd. Det behövs ett systematiskt utredningsarbete för att bedöma
hur tillämpningen av skadelindringshierarkin och kompensationen eventuellt behöver stärkas i
lagstiftningen och i vilka situationer och under vilka förutsättningar ett tillägg i lagstiftningen om
skyldigheten att ersätta skador eller ett beaktande av frivillig ersättning av försämringar i
lagstiftningen ger ett genuint mervärde ur ett miljöperspektiv. Vidare behövs uppgifter om vilka
lagstiftningsmässiga lösningar tillämpningen av olika kompensationsmodeller, som
marknadsbaserade livsmiljöbanker, förutsätter. Till stöd för utvecklingen av lagstiftningen behövs
även information om fördelarna och nackdelarna med olika regleringsmodeller ur ett finländskt
perspektiv.

Projektet bör resultera i politiska rekommendationer om hur man kan utveckla lagstiftningen och
andra politiska åtgärder för tillämpning av skadelindringshierarkin och kompensation av
miljöpåverkan.  Förslagen till utveckling av lagstiftningen om kompensation kan innehålla medel
dels för att stärka skyddet av naturvärden som redan nu åtnjuter skydd i lag i samband med
beviljande av undantagstillstånd, dels för att stärka tryggandet av de vanligaste naturvärden och
ekosystemtjänster som gällande lagstiftning eller andra metoder som används inte tryggar.

Eftersom miljökompensationens förhållande till system, metoder och praxis i Finland är oklar, vill
man i detta projekt klargöra läget och ta fram gemensamma regler för att förankra denna fråga.

Forskningsfrågor:

1) Definiering
- Hur definieras skadelindringshierarkin och kompensationen som en del av hållbart nyttjande

och  skydd  av  naturresurser?  När  kan  den  användas  och  hur  kan  den  kopplas  till
tillståndsprocesser och rådande praxis och marknader, vilka är reglerna för användningen inkl.
villkor och risker?  När behövs kompensation? När är naturvärden så oersättliga att skador på
dem inte kan kompenseras?

2) Nuvarande styrmedel
- Hur är skadelindringshierarkin och kompensationen implementerade i gällande lagstiftning om

skydd av naturresurser, miljö och natur? Vilka tillvägagångssätt är redan nu möjliga? Dvs. hur
kan  man  med  stöd  av  den  gällande  lagstiftningen  förpliktiga  till  att  negativ  påverkan  på



	

naturmiljön inom olika projekt undviks, minimeras, återställs på plats, restaureras i efterhand
och kompenseras någon annanstans?

3) Behoven av utveckling av nuvarande styrmedel i finländska förhållanden
- Behöver iakttagandet av skadelindringshierarkin stärkas, och i så fall till vilken del? Behöver de

nuvarande styrmedlen stärkas?
- Vilken roll spelar marknadsmekanismerna och lagstiftningen för införandet av kompensationer

eller delvisa kompensationer i finländska förhållanden (bl.a. markägande)? I vilka fall/under
vilka förhållanden ger ett tillägg av kompensationsskyldighet i lagstiftningen mervärde med
beaktande av olika nyttoaspekter för naturen?

- Hur och under vilka förutsättningar kan kompensationsmekanismen integreras i den gällande
lagstiftningen, om man vill främja kompensation via den? Hur kan man i lagstiftningen beakta
frivillig kompensation av skador?

Eventuella kopplingar till statsrådets strategier och annan utrednings- och
forskningsverksamhet:

- Regeringsprogrammet/Fokusområde 4. Bioekonomi och ren teknik
- Strategin för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden ”För naturen –

till nytta för människan”
- Energi- och klimatstrategi
- De senaste utredningarna i ämnet, t.ex.: Habitaattipankkiin liittyvä sääntely ja toimintamalli.

Primmer et al. 27.2.2017. & Kompensaation soveltaminen Suomessa. Esiselvitys nykyisestä
toimintaympäristöstä ja mahdollisuuksista hyödyntää kompensaatiota eri kohteissa ja eri
keinoilla 2017. Gaia Consulting Oy & Pellervon taloustutkimus PTT.

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Undersökning för bedömning och utveckling av lagstiftningen och andra politiska åtgärder

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://www.ym.fi/sv-FI/Natur/Naturens_mangfald/Strategi_och_handlingsprogram
http://www.ym.fi/sv-FI/Natur/Naturens_mangfald/Strategi_och_handlingsprogram
http://tem.fi/sv/energi-och-klimatstrategi
http://www.ym.fi/download/noname/%7bE8DC5E9F-1D8F-4FD2-BF5E-B87C4EF6BCDF%7d/125763


	

4.9 Hållbar och säker cirkulär ekonomi

Övre gräns för det disponibla anslaget: 300 000 €
Tidsplan: 2/2018–8/2019

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Övergången till cirkulär ekonomi kan försvåras av att det är så vanligt att det förekommer skadliga
ämnen i materialflödena. Frågan gäller avfalls-, miljöskydds-, vatten-, produkt-, kemikalie-,
arbetarskydds- och miljöhälsobestämmelser och dito politik. Informationsbehovet hör ihop med
såväl identifieringen av skadliga ämnen som hanteringen av deras hälso- och miljörisker samt
förståelsen och utvecklingen av gränsytorna mellan relaterad gällande lagstiftning och övriga
styrmedel. För att kunna svara på dessa informationsbehov förutsätts ofta en tväradministrativ
approach.

Ett  av  målen  i  det  nationella  programmet  för  farliga  kemikalier  är  att  underlätta  återvinning  och
bidra till en mer omfattande användning av sekundära råvaror genom att främja återvinning av
ofarligt material och bättre spåra kemikalier som ger anledning till oro inom avfallsbehandlingen. Av
denna anledning behövs information för att planera riskhanteringen med målet att förbättra
återvinningsmöjligheterna och minska skadlig hälso- och miljöpåverkan av kemikalier som ger
anledning till oro (i synnerhet ämnen som ger anledning till särskild oro, dvs. SVHC-ämnen, och
långlivade organiska föreningar, dvs. POP-föreningar). I undersökningen ska även
arbetshälsoriskerna i dessa processer beaktas.

Forskningsfrågor:

- I  vilka  sektorer  inom  den  cirkulära  ekonomin  finns  behov  av  att  kemikaliehanteringen
förbättras?

- Vilka är de avfall och avfallsåtervinningsprocesser där SVHC-ämnen och POP-föreningar och
motsvarande ämnen som ger anledning till oro kan hamna?

- Vilka behandlings- och separationsmetoder kan hittas för att på ett säkert sätt avlägsna och
förstöra skadliga ämnen?

- Vilka hanteringsbehov och hanteringssätt anknyter till de mest centrala kemikalierisker som hör
ihop med återvinning och återanvändning av material?

- På vilka sätt kan man öka de praktiska aktörernas (bl.a. avfallsbranschen, produktifiering av
avfall) medvetenhet om säkerhetsaspekter och lagstiftningskrav på ämnena i fråga?

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Regeringsprogrammet/Spetsprojekt 4 Bioekonomi och ren teknik/och handlingsplan. Handlingsplan
för cirkulär ekonomi.
Projektet stöder det nationella programmet för farliga kemikalier samt den riksomfattande
avfallsplanen.
Projektet har anknytning till EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi (Circular Economy Action
Plan).

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Framsynsinformation och bakgrundsteckning (inkl. metaanalyser av befintlig information).
- Information som stöder regeringens handlingsplan inbegripet nulägesanalyser.

http://www.ym.fi/sv-FI/Miljo/Kemikalier_och_miljorisker/Det_nationella_programmet_for_farliga_kemikalier
http://www.ym.fi/sv-FI/Miljo/Avfall/Den_riksomfattande_avfallsplanen
http://www.ym.fi/sv-FI/Miljo/Avfall/Den_riksomfattande_avfallsplanen
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://valtioneuvosto.fi/sv/genomf%C3%B6randet%20av%20regeringsprogrammet


	

4.10 Främjande av cirkulär ekonomi genom höjd återvinningsgrad för kommunalt avfall

Övre gräns för det disponibla anslaget: 150 000 €
Tidsplan: 2/2018–12/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Regeringsprogrammet har som målsättning att höja återvinningen av kommunalt avfall till 50
procent under denna regeringsperiod. Den är för närvarande cirka 40 procent.
I EU bereds som bäst reformer av avfallsdirektivet i anslutning till lagstiftningspaketet om cirkulär
ekonomi där man torde höja de för medlemsländerna bindande återvinningsmålen fram till 2030
(förslaget  från  65  %  till  75  %).    Europeiska  kommissionen  har  i  anslutning  till  revideringen  av
avfallsdirektivet  startat  det  så  kallade Early  Warning-projektet  där  man har  tagit  med länder  som
står inför utmaningar i att uppnå återvinningsgraden för kommunalt avfall. Finland är ett av de
valda länderna. I projektet kommer man att i september ge preliminära förslag på olika sätt att höja
återvinningsgraden i Finland. Förslagen kommer att innehålla till exempel krav på ökad separat
insamling och informationsstyrning. Projektet blir klart i oktober.

Också i revideringen av EU:s avfallsdirektiv framhåller man mycket kraftigt betydelsen av separat
insamling  av  avfall  för  att  höja  återvinningsgraden.  Det  behövs  en  konsekvensbedömning  av  de
styrmedel som siktar mot att öka den separata insamlingen. I Finland tänker man traditionellt att
det inte är ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att höja graden av separat insamling inom stora
glesbebyggda områden. Det behövs mer information om dels inom hurdana områden, dels hur en
utvidgad separat insamling i småhusdominerade områden blir ekonomiskt genomförbar och
miljöskyddsmässigt motiverad. Det är också nödvändigt att granska vilka åtgärder som kunde
tillgripas för att öka de boendes och avfallsinnehavarnas sorteringsaktivitet.

För att uppnå regeringsprogrammets, den riksomfattande avfallsplanens och EU:s målsättningar för
återvinning behövs styrmedel av många slag för att boende, offentliga sammanslutningar samt
handel  och  service  ska  sortera  sitt  avfall  för  återvinning.  För  att  höja  återvinningsgraden  för
kommunalt  avfall  är  det  åtminstone  i  den  första  fasen  nödvändigt  att  inrikta  kraven  på  separat
insamling och informationsstyrning på avfallsfraktioner där mängderna är stora. En central åtgärd
för  att  öka  återvinningen  av  kommunalt  avfall  är  att  öka  återvinningen  av  bioavfall,  eftersom
bioavfallet utgör cirka en tredjedel av det kommunala avfallet. Skyldigheten till separat insamling av
bioavfall och informationsstyrning bör preciseras för både avfall som kommunen ansvarar för och
avfall som någon annan ansvarar för samt en konsekvensbedömning av detta göras redan våren
2018.

Ansvaret för hanteringen av kommunalt avfall fördelas mellan kommunen, avfallsinnehavaren och
sådana producenter som omfattas av producentansvar för produkterna. Det behövs mer
information om styrmedlen för att öka återvinningen av kommunalt avfall i fråga om alla dessa
ansvarsområden.  I enlighet med regeringsprogrammet kommer kommunens ansvar för
hanteringen av kommunalt avfall att begränsas lagstiftningsvägen, varvid mängden kommunalt
avfall som faller på avfallsinnehavarnas ansvar ökar. Det finns i dagsläget inga exakta, konkreta
bestämmelser om sortering, separat insamling och återvinning av avfall som avfallsinnehavaren
svarar för utan de faller under skyldigheten till separat insamling i 14 § i statsrådets förordning om
avfall. Kraven på separat insamling av avfall som kommunen ansvarar för anges i kommunens
avfallshanteringsbestämmelser, men kravnivån varierar i olika områden.

En del kommunalt avfall omfattas av producentansvar (närmast papper, förpackningar samt el- och



	

elektronikskrot). Kraven på ett nätverk av insamlingsstationer för förpackningsavfall trädde i kraft
2016. Det behövs information om hur nätverket fungerar och hur det inverkar på
återvinningsgraden samt om möjligheterna att öka återvinningen genom en ändring av
insamlingskraven och kraven på ett insamlingsstationsnätverk. Mängden el- och elektronikskrot i
det kommunala avfallet ökar, varför man även bör granska styrmedlen för att öka återvinningen av
detta avfall.

Forskningsfrågor:

- Hur kan man på bästa sätt – som också lagstiftningsmässigt är lämpligt – i finländska
förhållanden vidta de åtgärder som Europeiska kommissionen föreslår i det så kallade Early
Warning-projektet?  Åtgärderna  kommer  till  exempel  att  vara  en  utvidgad  skyldighet  till
separat insamling och informationsstyrning.

o Vilka konkreta lagstiftningsändringar som tar hänsyn till de regionala skillnaderna
behövs för att effektivisera separat insamling och återvinning av bioavfall?

o Inom vilka områden och med vilka lösningar blir separat insamling och återvinning av
kommunalt  avfall  av  olika  slag  ekonomiskt  genomförbara  och  motiverade  ur  ett
miljöskyddsperspektiv och med hänsyn till avfallsinnehavarnas olika förhållanden?

- Vilka konsekvenser har dessa styrmedel?
- Hur väl fungerar det nuvarande insamlingsnätverket inom producentansvaret?
- Med vilka styrmedel kunde man på ett kostnadseffektivt sätt öka sådan separat insamling och

återvinning av avfall som faller under producentansvaret?

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Regeringsprogrammet/Spetsprojekt 4 Bioekonomi och ren teknik

Regeringsprogrammet har som mål att uppnå en återvinningsgrad på 50 procent för kommunalt
avfall under regeringsperioden. Med stöd från miljöministeriet har man startat fyra försöksprojekt
för att testa praktiska åtgärder för att öka återvinningen av kommunalt avfall. Den riksomfattande
avfallsplanen är som bäst ute på remiss och läggs fram för statsrådet för godkännande i höst.

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Information som stöder genomförandet av strategin
- Jämförelse av handlingsalternativ
- Bedömning av politiska åtgärder ex ante, ex post (producentansvar)
- Kostnadsanalyser

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Jatteet/Kehitys_ja_kokeiluhankkeet/20172018
http://www.ym.fi/sv-FI/Miljo/Avfall/Den_riksomfattande_avfallsplanen
http://www.ym.fi/sv-FI/Miljo/Avfall/Den_riksomfattande_avfallsplanen

