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Klimaträttsutredningens slutbetänkande ”En 
klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden” (SOU 2021:21)
Sammanfattning
Länsstyrelsen bedömer att utredningens förslag kan bidra till att nå Sveriges nationella 
klimatmål. 

Länsstyrelsen bedömer att miljöbalkstillsynens roll och utvecklingspotential för att bidra till en 
minskad klimatpåverkan kunde ha lyfts fram i utredningen.

Länsstyrelsen bedömer att eventuella lagändringar utifrån Klimaträttsutredningens förslag bör 
samordnas med Miljöprövningsutredningens (M 2020:06) förslag.

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag om ej annat anges. 

6.1.3 Hushållningsprincipen
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.

Länsstyrelsen bedömer att förslaget är rimligt men bör följas av tydlig vägledning av 
tillämpningen. Vid tillämpning bör det finnas eller upprättas livscykelanalyser för de råvaror 
och material som verksamheten använder i produktionen. Råvaror och material som ska 
jämföras kan ha olika påverkan och vad som ska ha företräde framgår inte av utredningen.

6.1.6 Bedömning av utsläpp av växthusgaser
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.

Länsstyrelsen bedömer att förslaget förtydligar att miljöpåverkan från växthusgaser ska ingå i 
tillståndsprövningen. Förslaget kommer, utöver prövning enligt miljöbalken, även ha betydelse 
vid planläggning för transportinfrastruktur och prövning av energianläggningar. Utredningen 
förklarar inte varför plan- och bygglagen inte ska omfattas av förslaget. Länsstyrelsen bedömer 

YTTRANDE

Sida 1/2

Datum
2021-10-18

Beteckning
500-11462-2021
Ert dnr 
M2021/00830

m.remisssvar@regeringskansliet



Error! Reference 
source not found.

sid 2 (2)

Error! Reference 
source not found.

Error! Reference 
source not found.

att förslaget även bör gälla plan- och bygglagen, detta bör behandlas i det fortsatta 
översynsarbetet.

6.1.8 Ett enklare förfarande vid ändring för att undvika omprövning
Länsstyrelsen avstyrker förslaget.

Länsstyrelsen bedömer att ett helhetsgrepp kring omprövning och ändringstillstånd bör tas så 
att verksamheter i alla delar har uppdaterade och relevanta tillstånd. Länsstyrelsen konstaterar 
att en bredare översyn av omprövningsreglerna genomförs inom Miljöprövningsutredningen 
(M 2020:06).

6.1.9 En särskild avvägningsregel om klimatnytta
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.

Länsstyrelsen bedömer att en tillämpning av miljöbalken där klimatnyttan vägs mot andra 
motstående intressen riskerar att bli svår att tillämpa. Länsstyrelsen ser dock inget skäl att 
avstyrka vidare utredning av frågan.

9 Klimaträttsutredningens andra fas
Länsstyrelsen delar utrednings bedömning att behov av fortsatt regelöversyn i syfte att nå 
Sveriges nationella klimatmål föreligger. Särskilt angeläget är en översyn av planering och krav 
för ett transporteffektivt samhälle och insatser för att underlätta elektrifiering. Behovet av att 
säkerställa en robust elförsörjning är även ur beredskapsperspektiv en viktig fråga att hantera i 
samband med översyn. 

De som medverkat i yttrandet
I den slutliga handläggningen av detta ärende har länsråd Ann Holmlid beslutat och 
handläggare Karl-Oskar Lund varit föredragande. I ärendet har också 
samhällsbyggnadsdirektör Jan Persson deltagit.

Kopia till
m.klimatenheten@regeringskansliet.se
Jan.Persson@lansstyrelsen.se
lina.tillby@lansstyrelsen.se
lina.tornqvist@lansstyrelsen.se
jenny.gyllensvaan@lansstyrelsen.se
maria.swebilius@lansstyrelsen.se
Karin.Sigvardsson@lansstyrelsen.se
linnea.hjorter@lansstyrelsen.se
helena.stolt.olsson@lansstyrelsen.se

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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