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Yttrande avseende SOU 2021:21 En
klimatanpassad miljöbalk för samtiden och
framtiden
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, har granskat innehållet i
rubricerat betänkande.
Formas ställningstagande
Formas välkomnar att en översyn görs av svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket
får genomslag. Formas tillstyrker utredningens förslag om att tydliggöra att miljöbalken även
omfattar klimat. Formas tillstyrker också förtydliganden att principen om bästa möjliga teknik även
ska gälla växthusgaser och att hushållningsprincipen även ska omfatta ett klimatperspektiv.
Formas välkomnar, på ett generellt plan, utredningens förslag om att klimatperspektivet får en mer
framträdande plats i svensk lagstiftning, men vill framhålla betydelsen av praktiska
bedömningsprocesser. Formas tillstyrker därför förslaget att Naturvårdsverket får i uppdrag att, i
samverkan med andra myndigheter och branschorganisationer, utveckla vägledningar samt föreslå
hur utbildnings- och stödinsatser ska organiseras. Formas vill betona betydelsen av att ta del av
aktuell forskning om tillämpning av lagstiftning samt att utvärdering och lärande är viktiga delar för
att främja en praktisk och effektiv lagstiftning som främjar klimatomställningen.
Formas välkomnar utredningens fortsatta arbete. Formas anser att det är av största vikt att
lagstiftning utformas så att den främjar en kraftfull omställning. För detta är forskning om
omställning från olika discipliner såväl som kunskaper från praktiken betydelsefullt. Det kan bidra
till kunskaper om vad som främjar olika aktörers omställningsarbete, centrala målkonflikter samt
vilka konsekvenser olika vägval får med beaktande av olika tidsperspektiv och geografiska
kontexter.

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Organisationsnummer:
Drottninggatan 89
202100-5232
Box 1206 111 82 Stockholm

Telefon:
08 775 40 00

registrator@formas.se
formas.se

2 (2)

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingrid Petersson, efter föredragning av
forskningssekreterare Malin Mobjörk.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Ingrid Petersson
Malin Mobjörk
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