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Yttrande Remiss - En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden, SOU 2021:21  

Det är mycket bra att klimatperspektivet i miljöbalken förtydligas så att 

lagstiftningen stödjer beslutade klimatmål. Västerås stad har ambitiösa 

klimatmål och vi håller med utredarna om att Miljöbalken har en stor 

potential att styra utsläppen av växthusgaser. 

Kommunernas kostnader i enlighet med utredningens förlag för prövning 

och tillsyn bedöms till 7,5 miljoner kronor per år eller minst 5 årsarbetare 

från år 2023. Det här är verksamheter som redan idag har en hög 

arbetsbelastning och som utredarna skriver kommer det att krävas kunskap 

och kompetens i klimatrelaterade frågor samt löpande fortbildning av 

personal. 5 årsarbetare sammanlagt för alla kommuner låter då väldigt lite. 

När det gäller försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik är det viktigt 

att inte glömma systemperspektivet. Ibland kan bästa möjliga teknik i det 

enskilda fallet visa sig vara sämre ur ett systemperspektiv. Ett lokalt exempel 

på detta är när det har byggts nya hus i områden med fjärrvärme men där 

man valt andra uppvärmningssystem. Här behövs vägledning.  

Det är mycket bra att utredningen föreslår att hushållning av material läggs 

till i hushållningsprincipen. Material som sorterats ut kan ersätta jungfruligt 

material och är både klimatsmart och energieffektivt. Det kan också leda till 

att efterfrågan på återvunnet material ökar. 

Att utredningen föreslår ett tilläggsdirektiv om att se över möjligheten att 

väga klimatnytta mot negativ påverkan på miljö och människors hälsa i 

miljöbalken genom en särskild avvägningsregel ser vi positivt på. 

Utredningen föreslår att Naturvårdsverket får i uppdrag att utforma 

vägledning som behövs för bedömning av verksamheters eller åtgärders 

utsläpp av växthusgaser vid tillståndsprövning och tillsyn. Vägledning till 

kommunen och andra aktörer behövs för att implementera förändringarna 

och säkerställa att man uppnår den potential i minskad klimatpåverkan som 

utredningen anger. Det är också viktigt att vägledningen inte sker som en 

punktinsats utan mer kontinuerligt och gärna också ger stöd till 

förebyggande insatser vid tillsyn. 

 


