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Havs- och vattenmyndighetens yttrande över SOU 2022:21, Rätt för 

klimatet, ert dnr M2022/01364  

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått klimaträttsutredningens slutbetänkande SOU 

2022:21 – Rätt för klimatet på remiss. Myndigheten lämnar här följande yttrande.  

Havs- och vattenmyndighetens inställning 

HaV avgränsar sig till att bara lämna synpunkter på betänkandets första del, den som handlar om 

att främja bidrag till klimatomställningen.  

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker utredningens förslag till författningsändringar av 

miljöbalken. Myndigheten avstår ifrån att lämna synpunkter på övriga förslag till 

författningsändringar. 

När det gäller föreslagen platsvalsregel har HaV i tidigare remiss angående delbetänkande SOU 

2021:21 avstått från att yttra sig med hänvisning till att myndigheten inte deltar i miljöprövningar 

utifrån perspektivet av växthusgasutsläpp. När det gäller föreslagen platsvalsregel konstaterar 

myndigheten dock att dess funktion förutsätter att klimatpåverkan framgår av 

miljökonsekvensbeskrivning på sätt eller liknande sätt som föreslagits i delbetänkandet. 

Myndigheten ser också att tillämpningen denna regel kan bli förhållandevis komplicerad beroende 

på vilken typ av verksamhet som prövas och att exempelvis minskad klimatpåverkan från 

transporter i exempelvis ett stadsnära läge lätt kan komma i konflikt med 2 kap 6 § 1.  

HaV delar utredningens slutsats att det är olämpligt att införa en avvägningsregel i 2 kap. 

miljöbalken som möjliggör att särskild hänsyn tas till en verksamhets långsiktiga klimatnytta i 

förhållande till dess negativa påverkan på människors hälsa och miljön. Havs- och 

vattenmyndigheten delar utredningens bedömning att nackdelarna med en sådan 

avvägningsregel i form av bland annat förlängda tillståndsprocesser överväger de begränsade 

nyttor som en sådan regel kan tänkas medföra i vissa speciella fall.  
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Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören Maria Hellsten efter 

föredragning av utredaren Susanna Hogdin. I den slutliga handläggningen av ärendet har även 

tillförordnade enhetschefen Karin Wall, enhetschefen Johan Stål och avdelningschefen Johan 

Kling medverkat. 

Maria Hellsten 

Susanna Hogdin 

Kopia till: 

sebastian.axelsson@regeringskansliet.se 

 


