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Svar på remiss gällande ”Näringslivets klimatomställning PM2022:10”, dnr 
M2022/01829 
 
 

Yttrande 

Båstads kommun lämnar synpunkter på de förslag och rekommendationer som bedöms vara 
relevanta för den kommunala sektorn och för Båstads kommun mer specifikt. Båstads kommun 
avstår från att yttra sig över övriga förslag och rekommendationer. 
 
Elektrifiering, förslag 1 - 4 
1. Utred ett tvådelat ersättningssystem vid etablering av ny kraft. 
Den delen av förslaget om att fastighetsskatten ska tillfalla kommunen tillstyrks. När det gäller så 
kallad bygdepeng riskerar det skapa ett rättsosäkert läge där förutsättningarna för 
energiproducenten att få tillstånd inte är förutsägbara. Energiproducenten riskerar hamna i en 
utpressningssituation om ersättningsnivån inte är lagreglerad. 
 
Markanvändning, förslag 5 -12 
6. Förläng stödet till Skogsstyrelsens återvätningsavtal. 
Förslaget om att förlänga avtalet till efter 2023 tillstyrks. Återvätning ger bra effekt för att 
minska växthusgasutsläppen.  
 
7. Öka skyddet av produktiv skogsmark med höga naturvärden, 
Förslaget tillstyrks. Ger även nyttor i form av rekreationsvärden för boende och besökare till 
kommunen. 
 
9. Utred investeringsstödet Kväveklivet 
Positivt att jordbruksnäringen ges stöd för att minska utsläpp av växthusgaser.  
 
10. Förstärk och fortsätt arbetet för minskat matsvinn. 
Förslaget tillstyrks. Kommunen är en stor producent av måltider och arbetar aktivt för att minska 
matsvinnet. 
 
11. Utred styrmedelspaket för långsiktigt hållbart jordbruk. 
Förslaget tillstyrks. Viktigt att andra nyttor än livsmedelsproduktion utreds och belyses. Öppna 
landskap, biologisk mångfald och sysselsättning på landsbygden är viktigt för kommunen. 
 
Konstruktion och bostäder, förslag 13 - 14 
13. Utred investeringsstöd för energieffektivisering i befintliga byggnader. 
Viktigt att investeringsstödet väger in bebyggelsens kulturmiljövärden och arkitektoniska värden. 
Energieffektiviseringen behöver även vägas mot åtgärdens klimatpåverkan ur ett livscykel-
perspektiv.  
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14. Utred institutionella hinder för klimateffektivt nyttjande av befintligt byggbestånd 
Förslaget tillstyrks. Kommunernas möjlighet att medge undantag från användningssätt i 
detaljplaner och undantag från Boverkets byggregler bör utökas för att underlätta återbruk av 
befintligt byggbestånd. 
 
Industri, förslag 15 - 17 
Kommunen avstår från yttrande.  
 
Förbränning av plast, förslag 18 – 19 
Kommunen avstår från yttrande. 
 
Arbetsmaskiner, förslag 20 – 25 
Kommunen avstår från yttrande. 
 
Hinder för klimatomställning, förslag 26 – 34  
30. Verka för att förslag rörande byggprodukters innehåll finns med i slutgiltig lagstiftning och 
får en användbar utformning. 
Risk finns för att förslaget leder till ökad administration och fler kontrollmoment för kommu-
nerna i byggprocessen. 
 
Finansiering, förslag 35 – 40 
Kommunen avstår från yttrande. 
 
Offentlig upphandling, förslag 41 - 42 
41. Tillsätt en myndighetsledd hubb/beställarnätverk för upphandling av cement, betong och 
alternativ. 
Varför begränsning till dessa material? Till exempel har även stål har en stor klimatpåverkan. 
 
42. Ställ krav vid offentlig upphandling för arbetsmaskiner. 
Principiellt bra. Tveksamt om små kommuner kan driva frågan vid upphandlingar.  
 
Kompetensförsörjning, förslag 43 
Kommunen avstår från yttrande 
 
Utvidgade processer för lärande, förslag 44 – 47  
44 - 47 Generellt för förslagen. 
Förslagen är enbart på en akademisk nivå. Behöver kompletteras med åtgärder för mer praktiskt 
lärande riktat mot yrkesverksamma inom jord- och skogsbruksnäringarna.  
 
46. Tillämpa verktyg för att uppskatta utsläpp från markanvändning i tillståndsprocesser. 
Ett utredningskrav som riskerar att ytterligare förlänga och fördyra en redan utredningstung 
detaljplaneprocess. 
 

 
Samhällsbyggnad 

 
 

Roger Larsson  
Samhällsbyggnadschef 
 


