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Övergripande kommentarer
Allmänt
Ändringen i lagstiftningen där växthusgaser omfattas bedöms ha störst effekt vid
tillståndsprövning. För att få ytterligare effekt är det viktigt att även
anmälningspliktig verksamhet och tillsyn omfattas.
Östersunds kommun anser att förslaget, att företag som bidrar till
klimatomställning ska kunna gynnas i tillståndsprövning, kräver ytterligare
utredning.
Det är viktigt att det tydliga styr- och uppföl jningssystem som utredaren föreslår
kommer på plats för att försäkra att de klimatpoli tiska målen nås.
Det är också betydelsefull t att förslagen till förändringar i annan relevant
lagsti ftning kommer på plats för att främja den omställning som krävs för att
bromsa klimatförändringarna

Ställningstagande
Östersunds kommun ser posi tivt på att en översyn av mil jöbalken görs i den
aktuella frågan och lämnar föl jande synpunkter.
Det bör förtydligas att mil jöbalkens portalparagraf omfattar klimat
Det är en svaghet att ett av de mest akuta mil jöproblemen är mer eller
mindre oreglerade i svenska mil jötillstånd. Östersunds kommun stödjer
därför den föreslagna ändringen i mil jöbalkens portalparagraf. Uti från
klimatfrågans all varlighetsgrad är det hög tid att växthusgaserna tydligare
omfattas av mil jöbalken.
Principen om bästa mö jliga teknik bör gälla även för växthusgaser och
Tydligare klimatperspektiv i hushållningsprincipen
Vad det gäller ändringarna av mil jöbalkens hänsynsregler anser kommunen
att dessa på ett bra sätt förtydligar att principerna även gäller åtgärder för att
minimera klimatförändringar.
Stoppregeln bör kunna tillämpas på utsläpp av växthusgaser
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Kommunen stödjer den komplettering som föreslås för att tillåtligheten ska
kunna prövas av regeringen för verksamheter som har utsläpp som påverkar
möjligheten att nå de svenska klimatmålen.
Klimatperspektivet bör förtydligas i beslutsunderlagen
De ändringar som föreslås i 6 kap mil jöbalken om
mil jökonsekvensbeskri vningar är en viktig del att få rätt beslutsunderlag vid
prövning av verksamheter. Kommunen stödjer därför ändringsförslaget.
Omprövning och tidsbegränsning måste tillämpas effektivt och Omprövning
ska kunna undvikas genom ändringstillstånd
Kommunen anser att det är nödvändigt att göra en översyn av vilka
konsekvenser omprövningar och tidsbegränsning av tillstånd innebär för
företagens vil ja och möjlighet till investeringar. Omprövning av delar i ett
tillstånd kan vara en intressant lösning.
Avvägning mot klimatnyttan bör föras in i mil jöbalken
Det är posi ti vt att en samlad bedömning görs så att hänsyn även tas till
andra mil jömål och lokala mil jö- och hälsoskyddskonsekvenser.
Vägledningar behövs
Vägledning om vad som är BAT för att minska växthusgaser vid
tillståndsprövning och även vägledning vid tillsyn bör skyndsamt tas fram
nationellt.
Både tillsynsmyndigheter och företag bör utbildas och inspirerande exempel
spridas. Nationella tillsynsprojekt bör övervägas

ÖSTERSUNDS KOMMUN
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Yttrandet skickas till: Remissvaren ska ha kommit in till Mil jödepartementet senast
den 21 oktober 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
m.klimatenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M 2021/00830 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
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