Dir. 2021:50

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Klimaträttsutredningen (M 2019:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 2021
Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 17 december 2019 kommittédirektiv om att se
över relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket kan få
genomslag (dir. 2019:101). Ett delbetänkande skulle redovisas senast den
1 december 2020, men genom tilläggsdirektiv som beslutades den 27 augusti
2020 förlängdes utredningstiden för delbetänkandet till den 1 april 2021
(dir. 2020:87). Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.
Utredaren får nu även i uppdrag att
•

•

utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på
människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel i
miljöbalken eller på annat sätt, och
lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 15 maj
2022.
Uppdraget att utreda en särskild avvägningsregel i miljöbalken

Enligt direktiven skulle utredaren i ett delbetänkande se över och föreslå hur
miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg för att nå
klimatmålen. I en andra fas ska utredaren enligt direktiven göra en översyn
av annan lagstiftning än miljöbalken, som identifierats och bedömts

prioriterad och vid behov lämna författningsförslag inom dessa områden för
att skapa förutsättningar för att nå klimatmålen. Utredaren ska även redovisa
eventuella ytterligare utredningsbehov, i det fall det finns identifierad
relevant lagstiftning som bedöms påverka möjligheten att nå klimatmålen
men där utredaren inte lämnar förslag.
Utredningen, som har antagit namnet Klimaträttsutredningen, överlämnade
den 31 mars 2021 delbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden
och framtiden (SOU 2021:21). Klimaträttsutredningen har i delbetänkandet
bedömt att det finns behov och utrymme för ytterligare förändringar i
miljöbalken än de som har redovisats i delbetänkandet. Utredningen
bedömer att det i vissa fall ska gå att väga en åtgärds eller verksamhets
klimatnytta mot dess påverkan på människors hälsa och miljön. En
verksamhet som trots sin klimatnytta inte skulle få tillstånd i dag, eller som
skulle begränsas av villkor som kan komma att minska klimatnyttan, bör
kunna få tillstånd grundat på att dess klimatnytta vägs in. Det skulle i det
enskilda fallet kunna handla om villkor som ställs enligt de s.k. hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och som minskar klimatnyttan eller att en
klimatnyttig verksamhet inte får tillstånd på grund av att platsvalsregeln inte
är uppfylld. Flera frågor kräver dock enligt utredningens mening ytterligare
fördjupning.
Enligt direktiven bör prövningen av verksamheter med miljöpåverkan som
bidrar till att nå klimatmålen men som i dag har svårt att tillgodoräkna sig
klimatnyttan i prövningen ses över. Av direktiven framgår även att uppdraget
att inkludera klimathänsyn i miljöbalken kan innebära lättnader för
verksamheter med låg klimatpåverkan eller som på olika sätt kan bidra till
minskade klimatutsläpp. Eftersom klimatmålet inte är överordnat övriga
miljömål är syftet inte att klimatnyttan alltid ska väga tyngre än övriga hälsooch miljöintressen, utan det ska röra sig om en bedömning i ett enskilt fall
där tillståndsmyndigheten får utrymme att i vissa fall låta klimatnyttan väga
tyngre än andra hälso- och miljöintressen. En förutsättning är att
avvägningen inte innebär ett åsidosättande av de skyldigheter som följer av
Sveriges medlemskap i EU, t.ex. av vad som följer av art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet eller ramdirektivet för vatten.
Vid utformningen av en eventuell avvägningsregel är det viktigt att överväga
t.ex. tillämpningsområdet för en sådan regel, hur och när avvägningen mellan
klimatnytta och påverkan på människors hälsa och miljön ska göras och hur
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regeln ska förhålla sig till den rimlighetsavvägning som ska göras enligt
2 kap. 7 § miljöbalken och miljöbalkens hänsynsregler i övrigt samt hur
avvägningen på bästa sätt kan samverka med den sektorslagstiftning som
utredningen ska analysera under sin nästa fas.
Utredaren ska därför
•

•

utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på
människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel i
miljöbalken eller på annat sätt, och
lämna nödvändiga författningsförslag.

Redovisning av uppdraget

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 15 maj
2022.
(Miljödepartementet)
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