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Regeringskansliet
Miljöpartementet, Fredgatan
Stockholm

Remissvar på SOU 2021:21-En klimatanpassad miljöbalk för
samtiden och framtiden
Bakgrund
Länsstyrelsen har fått utredningens förslag på ändringar av Miljöbalken på remiss.
Länsstyrelsen ställer sig positiv till de ändringar som presenteras. Nedan
presenteras de förslag som Länsstyrelsen särskilt vill lyfta fram.
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Utredningens förslag som Länsstyrelsen ställer sig bakom:
1. Det bör förtydligas att miljöbalkens portalparagraf omfattar klimat. För att
klimatperspektivet ska genomsyra miljöbalken bör det tydliggöras redan i
dess portalparagraf 1 kap. 1 § att förutsättningen för en hållbar utveckling
är att människans påverkan på klimatet minimeras eller helt upphör.
2. Principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser.
Utredningen föreslår därför ett nytt andra stycke i 2 kap. 3 § miljöbalken
som tydliggör att bestämmelsens första stycke, inklusive kravet på att
använda bästa möjliga teknik, gäller även för att minimera utsläpp av
växthusgaser. För att tillägget ska kunna få full effekt behöver 1 kap. 11 §
industriutsläppsförordningen (2013:250) ändras. Ändringen bör ske i den
del som förbjuder tillämpning av annat försiktighetsmått än gränsvärden i
slutsatser om bästa tillgängliga teknik avseende tillstånd för verksamheter
som ingår i EU ETS.
3. Tydligare klimatperspektiv i hushållningsprincipen i 2 kap. 5
4. Ändring bör göras av stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken som anger att en
verksamhet eller åtgärd som befaras föranleda utsläpp av växthusgaser av
väsentlig betydelse i förhållande till de nationella klimatmålen bara får
bedrivas eller vidtas om regeringen finner att det finns särskilda skäl.
5. Kunna reglera användning av fossila bränslen
Ändringar bör genomföras så att det blir möjligt med hänvisning till 16
kap. 2 c § och 26 kap. 9 § miljöbalken samt 1 kap. 11 §
industriutsläppsförordningen att villkora användning av mängder av
fossila bränslen. Det behöver också införas ett tillägg i 24 kap. 20 §
miljöbalken för att möjliggöra villkor om användning av fossilt bränsle.
Villkoret kan börja gälla när utredningens förslag har hunnit trädda i kraft.
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6. Omprövning och tidsbegränsning måste tillämpas effektivt
Omprövning och tidsbegränsning måste tillämpas effektivt. Genom
utredningens förslag kan miljöbalken i högre grad bidra till att Sveriges
klimatmål kan nås. För att förslagen ska få en större effekt krävs dock
ökade möjligheter till omprövning av gamla tillstånd och tidsbegränsning
av tillstånd. Det skulle också minska den konkurrensnackdel som nya och
förändrade verksamheter annars kan få gentemot verksamheter med
befintliga tillstånd.
7. Avvägning mot klimatnyttan bör föras in i miljöbalken
Det innebär att klimatperspektivet alltid måste beaktas, bedömas och
integreras vid tillämpling av miljöbalken. För att den nya föreslagna
tillämpningen ska kunna användas behöver Naturvårdsverket ta fram ny en
vägledning.
8. Om utredningens förslag implementeras i miljöbalken kommer det att
påverka länsstyrelsens arbetssätt när nya krav på hantering av
klimataspekter tillkommer.

I detta ärende, där Landshövding Minoo Akhtarzand beslutat har
klimathandläggare Jan van der Horst varit föredragande. I den slutliga
handläggningen har även klimathandläggare Mikael Wulff och Länsrådet
Ulrica Gradin deltagit.

