
                                 
                               

                          
                   

                 

 
 

 
                  

    
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

  
  

From: Nyberg Lars - TOS 
Sent:    Mon, 18 Oct 2021 08:57:03 +0000 
To: M Remissvar 
Subject:           VB: M2021/00830; Remiss av SOU 2021:21 - En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden 
Categories: M2021/00830 

Med vänlig hälsning 

Lars Nyberg 
Rådman, Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt 
063-15 06 98 • 073-270 76 86 • lars.nyberg@dom.se • Östersunds tingsrätts webbplats 

Så behandlar vi personuppgifter 

Från: Nyberg Lars - TOS 
Skickat: den 18 oktober 2021 10:55 
Till: 'm.remisssvar@regeringskansliet.se' <m.remisssvar@regeringskansliet.se> 
Kopia: 'm.klimatenheten@regeringskansliet.se' <m.klimatenheten@regeringskansliet.se>; Åkerblom 
Marit - TOS <Marit.Akerblom@dom.se>; Sjölund Lars-Gunnar - TOS <lars-gunnar.sjolund@dom.se>
Ämne: M2021/00830; Remiss av SOU 2021:21 - En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden 

SOU 2021:21 - En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har beretts tillfälle att yttra sig över 
Klimaträttsutredningens betänkande SOU 2021:21; En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden. 

Mark- och miljödomstolen vill inledningsvis framhålla att den delar utredningens ståndpunkt att 
klimatfrågan är synnerligen viktig och angelägen. Utredningsförslaget tillstyrks därför men domstolen vill 
trots detta framhålla följande. 

Den problemställning utredningen behandlar är inte nationsavgränsad och det kan därför ifrågasättas 
om en skärpt nationell lagstiftning är den bästa vägen att nå fortsatta resultat, detta särskilt som Sverige 
är ett av de länder som redan i dagsläget kommit längst i arbetet. 

Utredningen föreslår att klimatfrågorna ska inarbetas i olika redan befintliga regler i miljöbalken, 
däribland bland annat miljöbalkens portalparagraf, bästa möjliga teknik, regleringen kring 
miljökonsekvensbeskrivningars innehåll samt en allmän avvägning mot klimatnytta. Domstolen ser dock 
allmänt en risk i att regleringen i dessa delar  blir otydlig och därmed svårtillämpad. 

Utredningen föreslår att den så kallade stoppregeln ska omarbetas för att beakta även 
klimatförändringar. Domstolen ser här en risk att regelns konstruktion leder till orimliga konsekvenser. 
För den händelse de svenska nationella klimatmålen inte uppfylls kan en enskild verksamhetsutövare 
komma att få sin verksamhet stoppad även om den aktuella verksamhetens påverkan på klimatmålen är 
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marginell. Utredningen förefaller se regleringen som mer symbolisk då man inte förväntar sig att den ska 
komma att tillämpas och utifrån den aspekten kan regleringen rent allmänt ifrågasättas. 

För närvarande pågår flera utredningar som från olika perspektiv ser över miljöbalken och annan svensk 
miljölagstiftning. Domstolen ser en risk i att olika utredningar lämnar förslag som motverkar varandra. 
Domstolen är därför bland annat tveksam till en reglering som leder till fler omprövningar och 
tidsbegränsning av tillstånd. 

Detta yttrande har upprättats av rådmannen Lars Nyberg och tekniska rådet Lars-Gunnar Sjölund. 

Med vänlig hälsning 

Lars Nyberg 
Rådman, Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt 
063-15 06 98 • 073-270 76 86 • lars.nyberg@dom.se • Östersunds tingsrätts webbplats 

Så behandlar vi personuppgifter 
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