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Sammanträdesdatum

Mil jö– och
hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 107

Yttrande - En klimatanpassad mil jöbalk för samtiden och
framtiden
Änr MHN MIL.2021.2709

Beslut
Mil jö- och hälsoskyddsnämnden avger yttr ande i enlighet med mil jö- och
hälsoskyddsavdelningens t jänsteskri velse och sänder det vidar e till kommunstyr elsen
för beslut.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har fått möjlighet att yttr a sig om utr edningen En klimatanpassad
mil jöbalk för samtiden och fr amtiden SOU 2021:21. Nämndens yttr ande kommer även att tas för
beslut i kommunstyr elsen. Där efter sänds yttr andet vidar e till Regeringskansliet.
Regeringen beslutade den 17 december 2019 att ge en sär skild utr edar e i uppdr ag att se över all
r elevant lagstiftning så att det klimatpoli tiska r amverket får genomslag. Syftet med utr edningen
är att skapa bättr e förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås genom att
klimataspekter tydligare integr er as i lagstiftningen. Enligt utr edningens dir ekti v är mil jöbalken
centr al för att skapa sådana förutsättningar och har betydande potential att styr a utsläppen av
växthusgaser.
Utr edningens för slag för tydligar att klimatper spekti vet ingår i mil jöbalkens mål och ska beaktas
i tillämpningen av balken, i hela kedjan från mil jökonsekvensbeskrivning till tillsyn, vilket ökar
både kraven på kunskap och på åtgär der för att minimer a klimatförändringar. För slagen riktar
sig främst mot prövningen av mil jöfarliga verksamheter och åtgär der som ger upphov till utsläpp
av växthusgaser.
Kristianstads kommun ställer sig gener ellt sett posi tiv till utr edningens för slag, men vill l yfta
fr am vikten av att vägledning tas fr am innan eventuella förändringar i lagstiftningen gör s, så att
tillämpningen blir enhetlig och rättssäker.
Kristianstad kommuns yttr ande har tagits fr am gemensamt av mil jö- och
hälsoskyddsavdelningen och kommunledningskontor et.
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Yttrande från Kristianstads kommun gällande
Remiss - En klimatanpassad mil jöbalk för samtiden
och framtiden SOU 2021:21
Dnr MIL.2021.2709

Mil jö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till mil jö- och
hälsoskyddsnämnden
Mil jö- och hälsoskyddsnämnden avger yttr ande i enlighet med mil jö- och
hälsoskyddsavdelningens t jänsteskri velse och sänder det vidar e till kommunstyr elsen för
beslut.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har fått möjlighet att yttra sig om utr edningen En klimatanpassad
mil jöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21. Nämndens yttrande kommer även att
tas för beslut i kommunstyr elsen. Därefter sänds yttr andet vidar e till Regeringskansliet.
Regeringen beslutade den 17 december 2019 att ge en sär skild utr edar e i uppdr ag att se
över all r elevant lagsti ftning så att det klimatpoli tiska r amverket får genomslag. Syftet med
utr edningen är att skapa bättr e förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås
genom att klimataspekter tydligar e integr er as i lagsti ftningen. Enligt utr edningens dir ektiv
är mil jöbalken centr al för att skapa sådana förutsättningar och har betydande potential att
styr a utsläppen av växthusgaser.
Utr edningens för slag för tydligar att klimatper spekti vet ingår i mil jöbalkens mål och ska
beaktas i tillämpningen av balken, i hela kedjan från mil jökonsekvensbeskri vning till
tillsyn, vilket ökar både kr aven på kunskap och på åtgär der för att minimer a
klimatförändringar. För slagen riktar sig främst mot prövningen av mil jöfarliga
verksamheter och åtgär der som ger upphov till utsläpp av växthusgaser.
Kristianstads kommun ställer sig gener ellt sett posi tiv till utr edningens för slag, men vill
l yfta fr am vikten av att vägledning tas fr am innan eventuella förändringar i lagstiftningen
gör s, så att tillämpningen blir enhetlig och rättssäker.
Kristianstad kommuns yttr ande har tagits fr am gemensamt av mil jö- och
hälsoskyddsavdelningen och kommunledningskontor et.

Beslutsunderlag
Mil jö- och hälsoskyddsavdelningens t jänsteskrivelse
En klimatanpassad mil jöbalk för samtiden och fr amtiden SOU 2021:21
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Ärendet
Bakgrund
Utr edningen, som är ett delbetänkande, r edovisar hur mil jöbalken kan anpassas för att i
högr e gr ad bidr a till att Sveriges klimatmål nås. Utr edningen redovisar även principiella
för - och nackdelar med olika typer av styrmedel men det har inte ingått i utr edningens
uppdr ag att analyser a eller för eslå hur styrmedel vid sidan om mil jöbalken skulle kunna
förändras för att åstadkomma motsvar ande effekt på växthusgasutsläppen. I ett
slutbetänkande som r edovisas den 15 maj 2022 kommer utr edningen vid behov att lämna
för fattningsför slag om övriga r elevanta lagsti ftningar samt r edovisa eventuella ytterligar e
utr edningsbehov.
Utgångspunkten i utr edningen är all tså att minskade växthusgasutsläpp kan åstadkommas
bl a genom ökade kr av på verksamheter och åtgärder som släpper ut växthusgaser och
lättnader för de som vill minska sina utsläpp eller som bidr ar till klimatomställningen på
annat sätt.
De förändringar som för eslås är föl jande; ett för tydligande i mil jöbalkens por talpar agr af
som omfattar klimatet, att principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för
växthusgaser, ett tydligar e klimatper spekti v i hushållningsprincipen, en ny stoppr egel som
ska tillämpas på utsläpp av växthusgaser, anpassning till EU:s industriutsläppsdir ektiv, ett
för tydligande kring att klimatper spektivet ska finnas med i beslutsunderlag, omprövning
och tidsbegränsning av tillstånd samt inför andet av en avvägningsr egel för klimatnytta.

Yttrande
Kristianstads kommun ser positi vt på att en utr edning har gjorts för att se över vilka
förändringar i lagsti ftningen som kan bidr a till att Sverige når de uppsatta klimatmålen.
Det finns dock någr a speci fika punkter i utr edningen som kommunen sär skil t vill l yfta
fr am.
Utr edningen har fokuser at på att för eslå hur mil jöbalken skulle kunna anpassas, vilket inte
är samma sak som om utr edningen hade under sökt vilka förändringar i svensk lagsti ftning
som är mest effektiva för att vi ska nå klimatmålen. Kommunen anser också att det är
viktigt att komma ihåg att klimatfrågan är en global fråga både för stater och för etag men
noter ar att utr edningen har en nationell utgångspunkt.
Tillägg i hänsynsreglerna och ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Det svenska genomför andet av industriutsläppsdir ekti vet har bidr agi t till att det i pr axis
inte har ställ ts kr av på användning av bästa möjliga teknik ( Best Available Techniques BAT) avseende utsläpp av växthusgaser, oavsett om verksamheten ingått i EUs
Utsläppshandelsdir ektiv (EU ETS) eller inte. Utr edningens för slag innebär att villkor om
bästa möjliga teknik även kan ställas för verksamheter som ingår i EU ETS. För
tillsynsmyndigheten är ett speci fikt teknikkr av tydligt att föl ja upp i tillsynen men det är
viktigt att verksamheten inte blir låst vid en typ av teknik utan att det tydligt fr amgår i
formulering av villkor att även teknik som uppnår minst samma mil jöpr estanda kan
användas, i likhet med andr a områden. Detta för att inte stoppa utvecklingen av innovativa
tekniklösningar som kan gör a skillnad för utsläppen av växthusgaser.
Utr edningen r edogör för innebör den av slutsatserna om bästa tillgängliga teknik enligt
industriutsläppsdir ekti vet. Kommunen vill dock lyfta att det i dagsläget saknas vägledning
kring BAT för utsläpp av växthusgaser i olika br anscher. Om det inte finns en tydlighet kring
vad som utgör bästa tillgängliga teknik så är risken att för höga kr av ställs på tillstånds- och
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tillsynsmyndigheterna att bevaka den tekniska utvecklingen samt att myndigheterna gör olika
bedömningar.
Utr edningen för eslår ett tillägg i 2 kap 5 § mil jöbalken som innebär att hushållning även ska
ske med råvar or och material. I pr axis har inte villkor ställ ts i någon stor utsträckning som
påverkar utsläppen av växthusgaser med h jälp av 2 kap 5 §, förutom kr av på
ener gieffekti visering. Utr edningen anger att det sannolikt har si tt ursprung i att sådana utsläpp
har ansetts var a undantagna från centr ala delar av prövningen enligt hänsynsr eglerna för EU
ETS verksamheter. Detta har även r esulter at i att villkor som påverkar utsläpp av växthusgaser
för verksamheter utanför EU ETSinte heller har ställ ts. För att få genomslag måste kr av ställas
på de verksamheter som har stör st utsläpp av växthusgaser. Det är en förutsättning för en
rättssäker tillsyn av mindr e verksamheter att hänsynsr eglerna för st används i kr avställan på de
störr e verksamheterna med störr e utsläpp för att de i förlängningen ska kunna användas på de
mindr e verksamheterna.
Kristianstad kommuns uppfattning är att tillägget om material i 2 kap 5 § mil jöbalken inte
heller får tillämpas så att verksamheter var s affär sidé är utvinning eller förädling av råvar or
förhindr as från att gör a detta. Kommunen ser posi tivt på att man även i hänsynsr eglerna lägger
vikt vid åter användning samt åter vinning i likhet med avfallshier arkin. Detta innebär i
förlängningen ytterligar e ett för tydligande kring att utgångspunkten i mil jöbalken ska var a i
enlighet med avfallshier arkin, t ex i en del stora frågor kring masshantering.
Omprövning av tillstånd och villkor
Utr edningen för eslår att det snar ast ska tillsättas en särskild utr edning för att gör a en br ed
över syn av omprövning och tidsbegränsning av tillstånd och villkor samt ge för slag till
förändringar så att de blir effektiva och verkningsfulla verktyg i mil jöbalken. I dagsläget finns
det ett pr oblem med att tillstånd och villkor inte omprövas eller tidbegränsas i tillräcklig
omfattning, vilket är en störr e och vidar e fråga än vad som r yms i det här uppdr aget. Det är
positi vt att detta ska ses över närmar e då det skulle underlätta för tillsynsmyndigheten
efter som verksamheternas villkor skulle var a bättr e uppdater ade mot aktuella mil jökr av.
Det är också en förutsättning för att de andr a för slagen i utr edningen ska få någon effekt i
pr aktiken. Enligt Kristianstad kommuns uppfattning krävs både tidsbegränsning och
omprövning för att de för eslagna förändringarna även ska inkluder a befintliga verksamheter
med utsläpp av växthusgaser och inte endast prövningen av nystar tade verksamheter.
Samtidigt behövs en helhetssyn vid utformning av r egler för omprövning, för att säkerställa
rättssäkerhet och långsiktighet i kr avställningen.
Utr edningen för eslår även att en verksamhetsutövar e som står inför ett hot om omprövning
som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser ska kunna ansöka om en avgränsad prövning
och därmed undvika en omprövning av den anledningen. Det är mycket posi tivt att
verksamhetsutövar en får en chans att ändra sin verksamhet på eget ini tiati v och detta kommer
bidr a till att mil jöbalken även får en för ebyggande tillämpning. Detta kommer att främ ja de
för etag som önskar ligga i fr amkant i klimatomställningen.
Avvägningsregel
Utr edningen har kommit fr am till att det finns ett behov av en ny, fristående avvägningsr egel i 2
kap. mil jöbalken för att kunna väga in en verksamhets eller en åtgär ds klimatnytta i
prövningen. Det är mycket viktigt att klimatnyttan inte blir över or dnad påverkan för mil jö och
hälsa. Detta blir sär skilt viktigt i lokaliseringsprövningar gällande särskil t skyddade områden
men även gällande t ex buller frågor. En förutsättning för att en avvägning av klimatnytta ska
kunna genomför as är att det finns tydlig vägledning kring hur de här bedömningarna ska
utför as samt vad begr eppet klimatnytta innefattar.
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Behovet av vägledning
Till sist är utr edningens för slag att r egeringen ska ge Natur vår dsverket i uppdr ag att
utforma de vägledningar som behövs. Föl jderna av utr edningens för slag är att
klimatper spekti vet all tid måste beaktas och bedömas vilket ställer kr av på ökad kunskap
om klimataspekter hos alla som tillämpar mil jöbalken. För slagen innebär att det är ny
information som ska tas fr am och nya bedömningar som behöver gör as. Det kräver
vägledning i god tid innan eventuella förändringar genomför s. Även tillsynsvägledande
myndigheter måste få tid och resur ser till att ta fr am sådan vägledning.
Vägledningarna måste tydliggör a vilken systemgräns som ska gälla vid prövning och tillsyn
med hänsyn till utsläpp av växthusgaser, i vilken utsträckning hänsyn även ska tas till
indir ekta utsläpp som en konsekvens av verksamhetens akti vi teter.
Många av för slagen i utr edningen innebär en förändring i prövning enligt mil jöbalken.
Kommunen anser att det är viktigt att förändringarna tolkas och används på samma sätt
nationell t och att det inte uppstår r egionala skillnader i hur de tillämpas. För att uppnå
detta är det viktigt att vägledning från vägledande myndigheter kommer innan
förändringar genomför s.

Mil jö- och hälsoskyddsavdelningen
Tjänsteskrivelsen är digi talt signer ad av Lisa Sjöblom och gr anskad av Tommy Danielsson,
för valtningschef och Cecilia Hammarber g, avdelningschef.

Beslutet expedier as till:
Kommunledningskontoret

