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Sammanfattning
Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag.

Länsstyrelsens synpunkter
Ändringar i miljöbalkens 1, 2 och 6 kapitel
Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning att energi- och klimatfrågorna hittills
inte i samma grad som andra miljöaspekter innefattats av tillståndsprövning och
tillsyn enligt 9 kapitlet miljöbalken trots att energihushållning och klimatpåverkan
utgör en del av miljöbalkens mål för en hållbar utveckling i 1 kapitlet miljöbalken
och att kraven i hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken innefattar dessa aspekter.
Det är vidare Länsstyrelsens erfarenhet att det delvis saknas acceptans hos
verksamhetsutövare för att miljöbalken och miljötillsynen även innefattar energioch klimatfrågorna. Länsstyrelsen anser därför att det finns ett behov av att
tydliggöra att miljöbalkens krav och tillstyrker utredningens förslag om tillägg i
miljöbalken som innebär förtydliganden i detta avseende.
Länsstyrelsen tillstyrker också utredningens förslag om tillägg i 6 kap. 35 och
43 §§ miljöbalken – att det ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen och
bedömas i tillståndsprövningen vilka åtgärder som planeras för att minimera en
verksamhets eller åtgärds utsläpp av växthusgaser. Länsstyrelsen anser att det bör
förtydligas att även energihushållning samt verksamhetens utsatthet för
klimatförändringar och planerade klimatanpassningsåtgärder ska ingå i denna
redovisning.
När det gäller förslag till tillägg i stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken har
Länsstyrelsen inget att erinra men anser att det bör belysas vad som kan utgöra
”särskilda skäl”.

Anpassningar till Industriutsläppsdirektivet
Länsstyrelsen har inget att erinra mot utredningens förslag på bättre anpassning av
industriutsläppsförordningen och miljöbalken i enlighet med industriutsläppsdirektivet.
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Omprövning av verksamheter mm
Länsstyrelsen ser ett behov av omprövning av verksamheter för att klimataspekterna ska få snabbare genomslag, speciellt om frågorna inte tidigare beaktats
vid tillståndsprövningen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot utredningens
förslag om en översyn av behovet av omprövning och tidsbegränsning av tillstånd
och villkor. Länsstyrelsen konstaterar att ändringstillstånd kan vara en form för
sådan prövning.
Länsstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter har begränsade resurser för att själva
driva verksamheter till omprövning, varför generella regler som styr omprövning
skulle bidra till att kraven träffar olika branscher och verksamhetsutövare i samma
utsträckning.
I ett första steg kan energi- och klimatfrågorna behöva genomlysas genom
omprövning av de allra största klimatpåverkande utsläppskällorna/branscherna
samt de med störst potential för energieffektivisering.

De som medverkat i yttrandet
Yttrandet avges av Landshövdingen Anders Flanking med miljöhandläggare Lena
Kulander som föredragande. I den slutliga handläggningen har också energi- och
klimatsamordnare Agneta Green och samhällsplanerare Elin Sander medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

