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Göteborgs Stads svar på remiss från
Miljödepartementet – En
klimatanpassad miljöbalk för samtiden
och framtiden (SOU 2021:21)
Göteborgs Stad är positiv till utredningens ansats och ambition om att i
högre utsträckning inkludera klimatutsläpp i miljöbalken och instämmer i
behovet av att i större omfattning tidsbegränsa nya tillstånd och ompröva
gamla tillstånd för verksamheter med stor klimatpåverkan. Staden påverkas
framförallt utifrån rollen som tillsynsmyndighet, konsekvenser för bolag vid
omprövning av verksamhet samt generellt utifrån stadens klimatmål.
Göteborgs Stad ser positivt på att bästa möjliga teknik föreslås gälla även för
utsläpp av växthusgaser samt förslaget angående anpassning till EU:s
industriutsläppsdirektiv för gränsvärden för verksamheter som ingår i EU ETS.
Förslaget riktar sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och
förväntas få störst genomslag för verksamheter som omfattas av
utsläppsrätter (EU ETS). Andra styrmedel och åtgärder vid sidan av
miljöbalken kommer emellertid att vara avgörande för om klimatmålen nås.
Utredningens utvecklade krav för miljöbalkens hushållningsprincip kan
kompletteras med tillägget att återvunnen energi liksom förnybar energi ska
användas i första hand eftersom den största nyttan av hushållning uppnås om
material, råvaru- och energianvändning kan förebyggas och undvikas. En
skrivning om att förebygga och minimera användning av material, råvaror
och energi bör komma först i ordningsföljden i 2 kap. 5 § miljöbalken.
Göteborgs Stad ser positivt på att en miljökonsekvensbeskrivning för den
specifika miljöbedömningen även ska innehålla åtgärder som planeras för att
minimera en verksamhets eller åtgärds utsläpp av växthusgaser och därmed
bedömas i tillståndsprövningen.
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Göteborgs Stad instämmer i behovet av att i större omfattning tidsbegränsa
nya tillstånd och ompröva gamla tillstånd för verksamheter med stor
klimatpåverkan och ställer oss bakom att en sådan utredning genomförs
snarast. Utredningen bör ha ett bredare perspektiv än omprövning utifrån
klimatpåverkan då många miljöfarliga verksamheter bedrivs med gamla
tillstånd med behov av omprövning utifrån rådande miljölagstiftning.
Göteborg Stad vill också framhålla att det finns andra drivkrafter att minska
klimatpåverkan. I sådana fall där minskningen av klimatpåverkan kan
påvisas ske i god takt bör tillsynsmyndigheten ha möjlighet att uppdatera
inaktuella miljötillståndsvillkor genom en mer förenklad process än dagens
omprövning av tillstånd enligt miljöbalken.
Göteborgs Stad anser att det behöver finnas en möjlighet att ställa krav på
genomförande av åtgärder utifrån Lagen om energikartläggning i stora
företag (2014:266). Det är viktigt för att kunna påverka att nödvändiga
åtgärder inom energieffektivisering blir genomförda och betonar att
energieffektivisering ingår i ordinarie tillsynen.
Göteborgs Stad ser också positivt på att utredningen får i uppdrag att se över
möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa
och miljön i miljöbalken genom exempelvis en särskild avvägningsregel.
Det är positivt med en möjlighet att undvika omprövning och istället
tillämpa ändringstillstånd för åtgärder med miljö- och klimatnytta.
Göteborgs Stad instämmer i vikten av att Naturvårdsverket tar fram
vägledningar för tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Även vägledning i
syfte att effektivisera och minska utsläpp av växthusgaser från transporter
och arbetsmaskiner är önskvärt samt en ökad kunskap om
hållbarhetskriterierna för biobränslen för att kunna tillämpa principen om
hushållning av icke-fossil råvara på biobränslen.
Göteborgs Stad bedömer att föreslagna kompletterande förändringar i
plan- och bygglagen är rimliga då faktiska uppskattningar av klimatpåverkan
i planeringen inte kan jämföras med en specifik verksamhets utsläpp.
Göteborgs Stad instämmer i betänkandets slutsats att styrmedel och åtgärder
vid sidan av miljöbalken kommer att vara avgörande för om klimatmålen
nås. Göteborgs Stad efterlyser ett större helhetsperspektiv och att fokus i
högre grad riktas mot ohållbar konsumtion och resursförbrukning. Dock kan
föreslagna åtgärder bidra till uppfyllande av stadens klimatmål.
----
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Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga
meningar:
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Martin Wannholt (D) och
Blerta Hoti (S) yrkade att kommunstyrelsens yttrande skulle ha den lydelse
som anges ovan enligt stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkade
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och Blerta Hoti (S) avslag på
tilläggsyrkande från MP och V den 21 oktober 2021 (bilaga A).
Karin Pleijel (MP) yrkade att kommunstyrelsens yttrande skulle ha den
lydelse som anges ovan enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg
enligt yrkande från MP och V den 21 oktober 2021 (bilaga A).
Kommunstyrelsen beslutade först att bifalla stadsledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avslå
tilläggsyrkandet från MP och V.

Göteborg den 27 oktober 2021
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Bilaga A
Tilläggsyrkande (MP) och (V)
Kommunstyrelsen 2021-10-27
Ärende 4.1

Tilläggsyrkande remiss från
Miljödepartementet – En klimatanpassad
miljöbalk för samtiden och framtiden
(SOU 2021:21)
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen
1. Följande text läggs till i remissvaret:
Utifrån det allvarliga läget som beskrivs i senaste rapporten från
FN:s klimatpanel IPCC, är det tydligt att snabbare
utsläppsminskningar är nödvändigt. Alla verksamheter med stor
klimatpåverkan behöver därför genomgå en omprövning för skärpta
krav på minskade utsläpp av växthusgaser. Både omprövade och
nya tillstånd bör tidsbegränsas. Vi hade gärna sett att befintlig
utredningen hanterat dessa frågor istället för att hänskjuta dem till
en ny utredning. Vår förhoppning är att den nya utredningen
kommer igång snarast möjligt, eftersom varje extra dag med gamla
tillstånd innebär fortsatt höga utsläpp av växthusgaser.

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet
Yrkande
Det är positivt med en klimatanpassning av Miljöbalken. FN:s klimatpanels
senaste rapport visar att vi omgående behöver minska utsläppen av
växthusgaser. Gamla miljötillstånd beslutades i ett annat kunskapsläge än
vad vi har idag. Vi vill därför lägga till ovanstående text i yttrandet till
miljödepartementet.
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