
 Protokoll 1(6) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2021-10-12  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Plats: Lokal Olofström, Kommunhuset  

Tid: 08:30 - 16:30 

Paragrafer 194-224 
Lunch kl.12-12.45 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Morgan Bengtsson (S)   
Annika Sjöstedt (S)   
Rolf Jönsson (C)   
Pirjo Veteli (S) Karmen Björkman  
Dan Rasmusson (SD)   
 
Övriga deltagare 
Iréne Robertsson kommunchef §§ 200, 222 
Ann-Sofie Belec sekreterare 
Roger Jönsson samordnare infrastruktur §§ 195-196 
Oskar Sandberg planarkitekt/bygglovshandläggare §§ 203-204 
Öjvind Hatt samhällsutvecklingschef §§ 203-209 
Karoline Mattsson miljösamordnare § 209 
Mikael Särnevång inköpssamordnare § 210 
Johanna Randsalu förbundschef Miljöförbundet Blekinge Väst §§ 211-214 
Per Fremark VD SBVT § 215 
Per-Ola Svensson VD OKAB § 215 
Patrik Håkansson utbildningsförvaltningschef § 216 
Ingela Porter ekonom UBF § 216 
Karoline Szadurska ekonom UBF § 216 
Karl Andrae ekonomichef §§ 217-222 
Andreas Svärdh ekonom KLF § 222 
Marie Ahonen ekonom KLF § 222 
Lorri M. Mates fritidschef § 222 
Johan Ny ekonom KoF § 222 
Jan Söderman säkerhetsskyddschef §§ 223-224 
 
 
 
Sekreterare: 

 
 ..................................................................................... 
Ann-Sofie Belec 

 
Ordförande: 

 
 ..................................................................................... 
Morgan Bengtsson 

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 



Rolf Jönsson 
  

 ..................................................................................... 
 

  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2021-10- 21 och anslås under perioden 2021-

10-21 -  2021-11-13, Protokollet finns på 
kommunledningsförvaltningen och tillkännages på kommunens 
digitala anslagstavla www.olofstrom.se . 
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§ 209/2021  Remissvar- En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden diarienr. M2021/00830) Olofströms kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Olofströms kommun lämnar svar enligt yttrandet nedan remissvar för En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden.  

Yrkande 
Rolf Jönsson (C) yrkar om att förtydliga skrivningen om att statliga bidrag ska öka om man 
genomför lagändringarna.  

Dan Rasmusson (SD) yrkar på att lägga till en skrivning om att vi inte ska lägga ut våra 
utsläpp till andra länder.  

Övriga ledamöter instämmer och ovan förtydliganden tillförs i yttrandet nedan. 
  

Ärendebeskrivning 
Miljösamordnare Karoline Mattsson redovisar ärendet. 

Miljödepartementet önskar svar på remissen senast den 21 oktober 2021.  

I delbetänkandet ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden” redovisar 
Klimaträttsutredningen, vars syfte är att se över all relevant lagstiftning för att se till att det 
Klimatpolitiska ramverket får genomslag, hur miljöbalken kan anpassas för att bli ett mer 
effektivt verktyg i arbetet för att nå Sveriges klimatmål. Utredningens förslag syftar till att 
förtydliga klimatperspektivet i miljöbalken och att detta ska beaktas i dess tillämpning, längs 
med hela kedjan från miljökonsekvensbeskrivning till tillsyn.  

Underlaget ger en grundlig beskrivning av klimatfrågan och relevanta styrmedelsverktyg. 
Enligt utredningen bedöms de presenterade förslagen påverka växthusgasutsläppen från år 
2025, för att därefter få allt större effekt i takt med att fler verksamheter prövas enligt de nya 
reglerna. Kvantifierade siffror över väntade utsläppsminskningar till följd av förslagen 
beskrivs dock som mycket osäkra, men kan bli uppemot 1 miljon ton koldioxidekvivalenter 
per år 2030 och 4 miljoner ton per år 2045. Huvudsakliga förmodade åtgärder beskrivs vara 
ökad substitution av fossila bränslen med förnybara bränslen och el i tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter samt energieffektiviseringsåtgärder inom energiintensiv industri.  

Vidare beskrivs kalkyler över väntade kostnader om 7,5 miljoner kronor per år tillkomma 
kommunerna i fråga om prövning och tillsyn. Staten beräknas påverkas av högre kostnader 
genom tillkommande resursbehov och minskande intäkter på grund av skattebortfall.  

Utredningens förslag 
Förtydliga att klimat ska ingå i miljöbalkens mål och tillämpning för att minimera 
klimatpåverkan. För att klimatperspektivet ska genomsyra miljöbalken bör det tydliggöras 
redan i dess portalparagraf 1 kap. 1 § att det är en förutsättning för en hållbar utveckling att 
människans påverkan på klimatet minimeras. 

Det ska gå att reglera användning av fossilt bränsle och ställa teknikkrav för att minska 
växthusgasutsläpp även inom verksamheter som omfattas av EU ETS.  
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Villkor om val av energikälla, teknik, råvaror och material ska kunna ställas i miljötillstånd. 
Hushållning ska kunna ske av material, förutom av energi ska det ska gå att använda 
återvunnen råvara och material i första hand om detta leder till minskad miljö- och 
klimatpåverkan. 

Regeringen ska pröva verksamheter som kan ge utsläpp av väsentlig betydelse för 
klimatmålet. Den så kallade stoppreglen ska kunna användas även vad gäller klimat vid nya 
tillstånd. 

Klimataspekter ska redovisas och bedömas i hela kedjan, från underlag i en 
tillståndsansökan till tillsyn.  

Det underlättas för verksamhetsutövare att få ändringstillstånd om syftet är att undvika 
omprövning för minskade växthusgasutsläpp.  

Utredningen föreslår tillsättning av en särskild utredning med syfte att göra en bred översyn 
och ge förslag till förändringar av omprövning och tidsbegränsning av tillstånd och villkor. 
Detta för att förslagen i denna utredning ska få större effekt och utgöra verkningsfulla verktyg 
i miljöbalken.  

Klimaträttsutredningen bör få i uppdrag att göra en översyn av möjligheten att väga 
klimatnytta mot negativ påverkan på miljön och människors hälsa i miljöbalken. Detta genom 
en avvägningsregel eller motsvarande, samt lämna författningsförslag kring detta.  

Vidare föreslår utredningen att Naturvårdsverket får i uppdrag att utforma vägledningar om 
hur klimatpåverkan ska bedömas vid prövning och tillsyn. 

Yttrande/Bedömning 
Ett av Sveriges antagna miljökvalitetsmål heter just Begränsad klimatpåverkan. För Sveriges 
16 miljökvalitetsmål går måluppfyllnaden i varierande grad dåligt för alla, utom för något eller 
möjligen några. Nu finns ett uppdrag från regeringen till miljödepartementet att se över om 
miljöbalken behöver revideras för att vi ska nå miljömålet angående klimatpåverkan. Det 
väcker dock frågan om varför man inte också ser ett behov av att se över miljöbalken så att 
vi lättare når samtliga miljömål. Även om klimatförändringar (med rätta) är ett prioriterat 
miljöområde hänger flertalet miljömål ihop. En uppfyllnad av ett miljökvalitetsmål är i 
praktiken beroende av att vi samtidigt når upp till flera andra miljökvalitetsmål. 

Olofströms kommun anser att lagstiftning som går i linje med uppsatta klimatmål är en 
förutsättning för ett strategiskt klimatarbete. I dagsläget finns inget regelverk som styr 
industrins utsläpp till att ligga i linje med Parisavtalet. Att klimatpåverkan föreslås ingå i 
miljölagstiftningen, är därför ett viktigt steg i att effektivisera miljöbalken som styrmedel i 
klimatarbetet. 

Det är positivt att miljöbalken redan i sin portalparagraf (1 kap.1 §), samt i de allmänna 
hänsynsreglerna (2 kap 3,5 och 9 §§) förtydligas i relation till klimatpåverkan och utsläpp av 
växthusgaser. Det är bra att utredningens förslag syftar till att stärka klimatperspektivet i 
miljöbalkens tillämpning i sin helhet, längs med hela kedjan från MKB till tillsyn. 

För att implementera de föreslagna förändringarna, framförallt för att säkerställa att förslaget 
till ändring i miljöbalkens portalparagraf genomsyrar alla tillståndsprocesser, behöver 
kommuner och andra aktörer vägledningar och kunskapshöjande åtgärder. Utredningen 
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föreslår att Naturvårdsverket får i uppgift att utforma vägledningar för bedömning av 
verksamheters och åtgärders växthusgasutsläpp vid tillståndsprövning och tillsyn. Olofströms 
kommun vill understryka vikten av att de föreslagna författningsförändringarna kompletteras 
med vägledande insatser för att underlätta och tydliggöra tillämpningen av miljöbalken i dess 
klimatanpassade form. Vägledningar bör även ge stöd för information och förebyggande 
insatser vid tillsyn. 

Olofströms kommun ser fortsättningsvis att viktiga ekonomiska incitament, t.ex. i form av 
statliga investeringsstöd, finns tillgängliga för att stötta omställningen i stort och 
verksamheters arbete med minskad klimatpåverkan. 

Olofströms kommun ställer sig positiva till förslaget att utredningen fortsatt bör få i uppdrag 
att utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på miljö och människors 
hälsa i miljöbalken genom en särskild avvägningsregel eller motsvarande. 

Olofströms kommun ser också att de föreslagna lagändringarna innebär ökade kostnader för 
kommunen. Denna typ av handläggning är skattefinansierad vilket innebär att samtliga 
kommuners statsanslag behöver öka i motsvarande grad. 

Utredningens förslag innebär på sikt minskade utsläpp från industrin. Detta i sin tur innebär 
att svensk industri behöver färre utsläppsrätter. Olofströms kommun vill lyfta att staten bör 
säkerställa att det antal utsläppsrätter som svensk industri minskar med inte hamnar på 
marknaden för utsläppsrätter i andra länder. 

Deltagande i yttrandet: 
I ärendet har Jonas Engzell, kommunekolog och vattenhandläggare på Miljöförbundet 
Blekinge Väst deltagit 
  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats i ärendet.  

Beslutet skickas till 
m.remissvar@regeringskansliet.se och m.klimatenheten@regeringskansliet.se i wordformat 

  



 Protokoll 6(6) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-10-12  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 209/2021  KS 2021/2106  
 


	§ 209/2021  Remissvar- En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden diarienr. M2021/00830) Olofströms kommun

