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Remiss av SOU 2021:21 - En
klimatanpassad mil jöbalk för samtiden och
framtiden
Tr afikverket lämnar härmed svar på r emiss av Klimaträttrutr edningens
betänkande ”En klimatanpassad mil jöbalk för samtiden och fr amti den” (SOU
2021:21).

Sammanfattning
Över gripande ser Trafikverket posi ti vt på för slagen i Klimaträttrutredningens
betänkande. Utöver för tydligandet att mil jöbalkens por talpar agr af bör
omfatta klimat berör s Tr afikverket direkt av för slagen om att bästa möjliga
teknik även bör gälla växthusgaser, ett tydligar e klimatper spekti v i
hushållningsprincipen samt för tydli gandet av klimatper spekti vet i
beslutsunderlaget vad gäller mil jökonsekvensbeskri vningar. Övriga för slag
har indir ekt påverkan på Tr afikverket genom att de berör lever antörskedjan
till infr astrukturhållningen. Tr afikverket har sedan 2016 klimatmål och
klimatkr av på entr epr enör er och materi allever antörer i lin je med nationella
klimatmålen. Vi ser inte att för slagen innebär ökade kostnader utöver de kr av
som vi r edan har. De ökade kraven på industrin som förslagen innebär kan
samti digt öka pr essen på industrin att minska sina utsläpp vilken kan gör a det
lättar e för Tr afikverket att nå sina klimatmål för infr astrukturhållningen.

Yttrande
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Förtydliga att mil jöbalkens portalparagraf ska omfatta klimat
Tr afikverket tillstyrker för slaget att för tydli ga att mil jöbalkens portalpar agraf
omfattar klimat. Det kan leda till fler och bättre klimatåtgärder vilket är en
nödvändi ghet för att nå de nationell a klimatmålen.

Principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser.
Tr afikverket tillstyrker för slagen som ska gör a att principen om bästa möjli ga
teknik även bör gälla för växthusgaser. Det ger en tydli g signal till
verksamhetsutövar e såsom Tr afikverket att använda bästa möjliga teknik för
att minska klimatpåverkan i takt med uppställda klimatmål.
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Det kan som utr edningen skri ver innebära högr e kostnader. Samtidigt har
Tr afikverket redan idag mål som utgår från de nationella klimatmålen och
som också omsätts i krav på entrepr enörer och materiall everan tör er om att
minska klimatpåverkan. M ålen är bl.a. att till 2030 ha fossil fri a entr epr enader
och minst hal ver a utsläppen ur ett li vscykelper spekti v samt senast till 2045 nå
en klimatneutr al infrastruktur. Förutsättningar för att nå uppställda mål är
utöver en elektri fiering av entr epr enadbr anschen och tillgång till hållbar a och
avancer ade bi odri vmedel för delar som inte kan elektri fier as att det senast i
bör jan av 2030 talet kommer erb judas klimatneutr al betong och stål sam t att
detta gäller alla material senast 2045. Det kräver storskaliga investeringar i
lever antör skedjan inklusi ve basindustri. Beräkningar visar att en
klimatneutr al infr astrukturhållning kan innebära kostnadsökningar på i
storleksordningen 3-7 procent1. För att inte kostnaderna för hela
infrastrukturhållningen ska öka i denna omfattning behöver det tas med tidi gt
i planeringen och påverka val av åtgärd, dimensionering och utformning.
Tr afikverkets över gripande bedömning är att förslaget till förändringen i
mil jöbalken sannolikt inte kommer innebära högr e kostnader för Tr afikverket
jämför t med våra egna mål och kr av för att r educera klimatpåverkan från
infrastrukturhållningen. Samti digt kan det öka takten på åtgärder i
lever antör skedjan.

Tydligare klimatperspektiv i hushållningsprincipen
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Tr afikverket tillstyrker för slaget att hushållningsprincipen även bör omfatta
materi al (inte bara ener gi) samt att åter vunna och förnybar a material ska
användas i första hand. Utöver detta ser Tr afikverket att det skulle kunna
läggas till att material som möjliggör åter användning eller återbruk av
materi al ska användas när inte åter vunna material används. Detta under
förutsättning att denna typ av materialanvändning leder till minskad mil jöoch klimatpåverkan. För slaget bör även inkludera ett tillägg om minskning av
spill från material användning. Begreppet materi al bör enligt Trafikverket
innefatta jor d- och ber gmassor. Ett för tydli gat kr av gällande hushållning av
materi al och minskning av spill skulle ge anläggningsbr anschen ett störr e
inci tament till att arbeta mer för att effekti viser a materi alanvändningen och
öka andelen återanvändning och återbruk. Tr afikverkets arbete med
klimatkr av dri ver r edan åt detta håll även om det finns mer att gör a.

Stoppregeln bör kunna tillämpas på utsläpp av växthusgaser
Tr afikverket tillstyrker för slaget att stoppr egeln även bör kunna tillämpas på
utsläpp av växthusgaser. Regeln kommer enli gt utr edningen bar a kunna

1

Vägen till klimatneutralitet, rapport framtagen på uppdrag av Trafikverket. Länk
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tillämpas på verksamheter med så stor a utsläpp att de på egen hand hotar
möjligheten för Sveri ge att nå uppställda klimatmål. För Tr afikverkets del
skulle det i ett värsta scenari o kunna hota lever antörskedjan av vikti ga
materi al eller ener gi som behövs för infr astrukturhållningen. Samtidi gt har
Tr afikverket långtgående klimatmål och klimatkr av på entr eprenör er och på
materi allever antörer som dir ekt eller indir ekt har in verkan på dessa
verksamheter. Vår bedömning är att om de klar ar dessa kr av kommer de
sannolikt inte heller att var a föremål för stoppr egeln.

Anpassning till EU:s industriutsläppsdirektiv – krav inom EU ETS
Tr afikverket har inga synpunkter på anpassningen till EU: s
industriutsläppsdir ekti v och krav inom EU ETS.

Klimatperspektivet bör förtydligas i beslutsunderlagen
Tr afikverket tillstyrker för slagen att klimatper spekti vet bör för tydligas i
beslutsunderlagen. Det innebär bl.a. att för tydli ga i mil jöbalken att de
åtgärder som planer as för att minimer a en verksamhets ell er åtgär der s
utsläpp av växthusgaser ska r edovisas i mil jökonsekvensbeskri vningen i en
specifik mil jöbedömning och bedömas i tillståndsprövningen. U tr edningen
skri ver att det egentli gen r edan finns krav på detta men att de inte har utr ett
om klimateffekter r edovisas i den gr ad. Redan i 2 § i 6 kap tas klimat upp som
en aspekt som ingår i mil jöeffekterna tillsammans med biologisk mångfald,
vatten, luft m.m. Däri genom täcks klimat r edan in i nuvar ande skri vning av
35 § 4 och 5. Att l yfta ut klimatpåverkan i si g gör det dock tydli gt att den
pri ori ter as. Ändring går också i lin je med Trafikverkets arbetssätt att
minimer a klimatpåverkan i projektens alla skeden. Trafikverket ställer si g
även posi ti v till en for tsatt utr edning om konsekvenser i väglagen (1971:948)
r espekti ve lag (1995:1649) om byggande av järnväg. Vidare ser Trafikverket
posi ti vt på de ändringar i prövningskapi tel som blir en föl jd av för eslagna nya
bestämmelser, inte minst vid prövning av mil jöfarlig verksamhet.

Omprövning och tidsbegränsning måste tillämpas effektivt
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Tr afikverket tillstyrker för slaget att till sätta en utredning som ska gör a en
br ed över syn och lämna förslag till förändringar och tidsbegränsning av
till stånd och villkor så att de blir effekti va och verkningsfulla verktyg i
mil jöbalken. För slaget kan sannolikt öka innovati onstakten och därmed
minska utsläppen i snabbar e takt. Även om det inte berör Tr afikverket dir ekt
bedömer vi att det kan ha stor inverkan på lever antör skedjan till
infrastrukturhållningen att minska dess utsläpp.
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Omprövning ska kunna undvikas genom ändringstillstånd
Tr afikverket tillstyrker för slag om enklar e för far ande vid ändring för att
undvika omprövning. När verksamhetsutövar e ansöker om ändringar som
behöver gör as för att minska utsläppen av växthusgaser men som inte berör
andra villkor är det en för del om omprövning av hela verksamheten kan
undvikas genom ändringstillstånd. Ändringstillståndet bör samtidi gt kunna
omprövas vid en omprövning av hela verksamheten. Även dessa för slag berör
inte Tr afikverket dir ekt men kan ha stor inverkan på lever antörskedjan till
infrastrukturhållningen att minska dess utsläpp.

Avvägning mot klimatnyttan bör föras in i mil jöbalken
Detta är inte ett egentli gt förslag annat än att utr edningen för slår att de ska få
i uppdrag att se över möjligheten att väga klimatnytta mot negati v påverkan
på människor hälsa och mil jön i mil jöbalken genom en särskild
avvägningsr egel eller på annat sätt och lämna nödvändi ga för fattningsför slag.
Ett sådant uppdr ag har utr edningen nu också fått. Trafikverket kan
konstater a att för slaget inte har direkt påverkan på den egna verksamheten.
Däremot kan det liksom fl er a andr a för slag ha en indir ekt inverkan, i detta fall
genom att det exempel vis kan öka tillgången på förnybar ener gi. M ånga
klimatåtgär der har också posi ti v inverkan på annan hållbarhet.

Vägledningar behövs
Tr afikverket tillstyrker för slaget att ge Natur vårdsverket i uppdr ag att utforma
vägledningar som behövs för bedömning av verksamheter eller åtgärder s
utsläpp av växthusgaser vid till ståndsprövning och tillsyn samt att föreslå hur
informati ons- och utbildningsinsats bör organiser as och genom för as. Det är
av stor vikt att detta genom för s i samråd med berör da m yndigheter och i nära
di alog med br anschen vilket också utr edningen betonar.

Beredning av ärendet
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I ärendet har gener aldirektör Lena Eri xon beslutat. För edr agande har vari t
H åkan Johansson, M il jöenheten. Samråd har skett med Sven Hunhammar
måldir ektör på Str ategi sk U tveckling, Stefan Engdahl chef Planering, M ari e
H agber g chef Tr anspor tkvali tet samt M alin Kotake chef M il jöenheten.

Lena Eri xon
Gener aldir ektör
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