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Yttrande över klimaträttsutredningens
slutbetänkande ”En klimatanpassad mil jöbalk för
samtiden och framtiden” (SOU 2021:21)
Er beteckning: M2021/00830

Inledning
Länsstyrelsen i Kronobergs län lämnar föl jande yttrande över ovan
rubricerade remiss. Vårt yttrande är främst inriktat på de 10 förslag som
remissen lyfter fram.

Synpunkter på förslagen i remissen

1. Det bör förtydligas att mil jöbalkens portalparagraf omfattar klimat

Det är bra att mil jöbalkens portalparagraf förtydligas så att den tydligare
omfattar klimatfrågor, eftersom mil jöbalken då ges bättre förutsättningar att
även omfatta klimatutmaningarna inom mil jöområdet. Länsstyrelsen
instämmer även i att portalparagrafen behöver ange att mil jöbalken ska
tillämpas så att klimatförändringar minimeras.

2. Principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser

Länsstyrelsen välkomnar en tydligare skrivning som gör att även
växthusgaser omfattas av hänsynsreglerna och instämmer även i behovet av
att ändra i industriutsläppsförordningen (2013:250), så att förändringen får
full effekt.

3. Tydligare klimatperspektiv i hushållningsprincipen

Det är mycket posi tivt att yttrandet ger förslag på insatser som gör
mil jöbalken tydligare inom området av resurshushållning. En effektiv
användning av både energi och förnybara energikällor är avgörande för lösa
den klimatutmaning som vi står inför.

4. Stoppregeln bör kunna tillämpas på utsläpp av växthusgaser

Länsstyrelsen ställer sig bakom detta förslag, men vill understryka vikten av
att tillägget bara ska vara tillämpligt på nya eller ändrade verksamheter och
åtgärder med så stora utsläpp att de på egen hand hotar uppfyllelse av
Sveriges klimatmål.
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5. Anpassning till EU:s industriutsläppsdirektiv – krav inom EU ETS

Länsstyrelsen har inga synpunkter på att lagsti ftningen ändras, så att
undantagen för verksamheter som ingår i EU ETS inte blir större än
nödvändigt för att föl ja industriutsläppsdirektivets regler.

6. Klimatperspektivet bör förtydligas i beslutsunderlagen

Länsstyrelsen är posi tiv till förslaget, eftersom vi håller med om att den
stärker genomförandet av flera av de andra föreslagna förändringarna.

7. Omprövning och tidsbegränsning måste tillämpas effektivt

Vi instämmer i förslaget om att detta bör belysas i en särskild utredning.
Teknikutveckling samt lagsti ftningens förändring gör att det kan finnas
särskilda behov av både omprövning och tidsbegränsning speci fikt i de
tillstånd som berör klimatfrågor.

8. Omprövning ska kunna undvikas genom ändringstillstånd

Länsstyrelsen ställer sig bakom förslaget, men vill framhålla vikten att det
endast gäller ansökningar som sker i syfte att minska en verksamhets
växthusgasutsläpp.

9. Avvägning mot klimatnyttan bör föras in i miljöbalken

Det är bra och viktigt att införa en ”avvägningsregel” i mil jöbalken. Vi
håller med att utformningen behöver utredas vidare. Vi vill särskil t
framhålla behovet av vägledningar som myndigheter kan använda vid dessa
avvägningar.

10. Vägledningar behövs

Förslaget att Naturvårdsverket bör få i uppdrag att utforma vägledningar
samt föreslå hur en informations- och utbildningsinsats bör organiseras och
genomföras är bra. Detta är välbehövligt och viktigt för att underlätta och
möjliggöra myndigheternas prövning samt att det blir likvärdiga
bedömningar över landet, speciell t innan det finns praxis inom området.

Övriga synpunkter
Betänkandet tar även upp att förslagen ger ett ökat resursbehov hos
Energimyndigheten och Naturvårdsverket samt att det kräver
resursförstärkning hos länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Kronobergs län håller
med om denna bedömning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med enhetschef Per-
Anders Persson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
mil jöskyddshandläggare Susanne Lei jon, mil jöskyddshandläggare Anna
Hjalmarsson, avdelningschef Maria Levin och länsråd Malin Almqvist
medverkat.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.


