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Ang. Remiss av Klimaträttsutredningens 
slutbetänkande ”En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden” (SOU 2021:21) 
Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens 
insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. 
Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för 
utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om 
det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet 
utifrån dessa utgångspunkter. 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har 
mottagit remiss av Klimaträttsutredningens slutbetänkande ”En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden” (SOU 2021:21) av Miljödepartementet för yttrande.  

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för 
hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram 
beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering 
av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. 
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter. 
 
Förslaget om hur miljöbalken kan klimatanpassas är väl genomarbetat. Utredningen 
uppvisar stor transparens med avseende på de konsekvenser förslaget kan komma att 
medföra.  
 
Utredningen konstaterar att det förslag som ges i praktiken kan komma att sakna faktiskt 
styrande effekt. Utredningen menar dock att förslaget kan ses som en försäkring i det fall 
drivkrafterna från övriga styrmedel och marknadstryck får minskad påverkan. Vidare 
ger utredningens förslag ett förbättrat svenskt genomförande av EU:s 
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industriutsläppsdirektiv, samt även av bl.a. EU:s regelverk för energi, avfall och cirkulär 
ekonomi. 
Utredningen konstaterar att miljöbalken inte är utformad för att hantera koordination 
mellan åtgärder, vare sig för att uppnå en viss totaleffekt eller för att åstadkomma en 
kostnadseffektiv fördelning av åtgärder. Utredningen menar att åtgärder i svenska 
verksamheter som medför kostnader utan att ge några större effekter på de totala 
utsläppen i EU ändå kan motiveras om det svenska klimatmålet anses vara överordnat. 
Tillväxtanalys ställer sig tveksamma till kostsamma åtgärder som inte genererar någon 
tydlig nytta. Utredningen noterar också att förslaget till utökad styrning via miljöbalken 
sannolikt inte är den bästa styrningen för att uppnå det svenska målet på ett 
kostnadseffektivt sätt. Miljöbalken saknar också generella mekanismer för att minska 
negativa konsekvenser på företagens konkurrenskraft även om rimlighetsavvägningen 
skulle kunna ge en sådan effekt.  
 
Givet att styrning via miljöbalken vare sig är ett kostnadseffektivt verktyg eller en 
tillförlitlig väg att uppnå Sveriges klimatmål samt potentiellt kan ge upphov till 
konkurrensnackdelar och snedvridningar i det svenska näringslivet, ställer sig 
Tillväxtanalys tvekande till värdet av förslaget. Vi har inget vidare att tillföra analysen. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker 
Ulrika Stavlöt och avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg. 
- - - - - -  
 

Sverker Härd 
Generaldirektör 
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