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Remissvar av SOU 2021:21 – En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden 

Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av 
rubricerad SOU. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt 
yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 21 juni 2021. 
 
Klimatfrågan är en av vår tids största och viktigaste utmaning att lösa. Företag, politiker och 
privatpersoner behöver alla hjälpas åt för att klara klimatmålen och leva upp till Parisavtalets 
åtaganden. Energigas Sverige står helt och fullt bakom Parisavtalet och de nationella klimatmålen, 
och genom att arbeta utifrån Gasbranschens klimatfärdplan (framtagen inom ramen för Fossilfritt 
Sverige) bidrar vi konkret till den omställning som krävs för att nå målen. Vi välkomnar alla politiska 
initiativ som stöttar den utvecklingen. 
 
Med det sagt vill vi uttrycka vår oro för att förslagen i den remitterade utredningen skulle kunna få 
motsatt effekt. Vi noterar den kritik som det svenska näringslivet har lyft kopplat till utredningens 
angreppssätt, utgångspunkter och konsekvensanalys, och vi noterar näringslivets farhåga att 
utredningens förslag kan komma att motverka företagens bidrag till klimatmålen, snarare än 
underlätta. Den här kritiken tycker vi är viktig att ta på största allvar och vi hoppas att regeringen 
bereder ärendet i konstruktiv och tät dialog med näringslivet. 
 
Inom Energigas Sverige uppfattar vi en stor och genuin vilja från företag och industrier att minska 
klimatpåverkan och ställa om till ett hållbart samhälle. På bara några år har till exempel intresset för 
att använda förnybar gas inom industrin ökat på ett tydligt sätt. Flera industrier, bland annat inom 
livsmedelsindustrin, har redan gått över till biogas eller biogasol. Andra har börjat titta på lösningar 
för att skapa de ekonomiska förutsättningar som behöver komma på plats för att göra den 
omställningen möjlig. Energigas Sverige och våra medlemsföretag är med och driver på det 
arbetet. 
 
Vi ser förnybar gas som en av flera viktiga nycklar för att klara omställningen. Det är tydligt att mer 
förnybar gas behövs för att ställa om både industri och transporter samt för att möjliggöra snabbare 
elektrifiering och omställning av energisystemet. Därför behövs mer investeringar i ökad produktion 
av biogas och andra förnybara gaser, liksom infrastruktur för gas. 
 
Energigas Sveriges medlemmar vill leda det gröna skiftet och se till att det produceras mer 
förnybar energi som distribueras till bland annat industri, vägtransporter och marin användning. För 
att nå dessa mål krävs också att flera bitar kommer på plats i regelverk och politik. I 
Gasbranschens klimatfärdplan beskriver vi några av de hinder som ligger i vägen för 
gasbranschens klimatinvesteringar och ger förslag på hur politiken kan undanröja dessa hinder. 
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Med anledning av den SOU som nu remitteras vill vi särskilt poängtera att effektiva och rättssäkra 
tillståndsprocesser är en grundförutsättning för att de gröna investeringarna ska bli verklighet. Vår 
uppmaning till politiken är att anpassa miljöbalken, liksom miljö- och klimatpolitiken i stort, på ett 
sätt så att den underlättar den här typen av klimatinvesteringar. Det är viktigt att inte skapa 
regleringar som resulterar i än mer utdragna tillståndsprocesser eller som på annat sätt bromsar 
och hindrar klimatomställningen. 
 
Slutligen vill vi kommentera utredningens fundering kring huruvida de föreslagna ändringarna ger 
några effekter på tillämpningen av Naturgaslagen (2005:403). Vi ställer oss i grunden positiva till att 
klimataspekten är med i bedömningen av koncession utifrån Naturgaslagen. Vi ser också att det 
redan görs idag, så i praktiken ser vi inte att utredningens förslag innebär en förändring jämfört 
med nuvarande koncessionsbedömningar. 
 
Förnybar gas är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål. För att ge den 
förnybara gasen möjlighet att växa är det viktigt att infrastrukturen byggs ut och att tillkommande 
ledningsdragningar (med eller utan koncessionskrav) bedöms utifrån individuella förutsättningar 
med tillämpning av gröngasprincipen. Riktningen inom EU, att kunna tillgodoräkna sig det 
förnybara värdet av biogas samdistribuerad med naturgas är tydlig, vilket inte minst det 
uppdaterade regelverket för EU ETS visar1. Skatteverket godkänner idag gröngasprincipen men 
det gör exempelvis inte Naturvårdsverket, vilket är ett problem som motverkar omställningen till 
förnybart. 
 

 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 

 

 

 
 

Maria Malmkvist   Ellenor Grundfelt 
Vd    Strategichef och ansvarig styrmedel 
 

 
1 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2085 av den 14 december 
2020 om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och 
rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG 


