
 
Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   
 

Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2021-10-21 

Tilläggsyrkande remiss från Miljödepartementet – 
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden (SOU 2021:21) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

1. Följande text läggs till i remissvaret: 

Utifrån det allvarliga läget som beskrivs i senaste rapporten från FN:s 
klimatpanel IPCC, är det tydligt att snabbare utsläppsminskningar är 
nödvändigt. Alla verksamheter med stor klimatpåverkan behöver därför 
genomgå en omprövning för skärpta krav på minskade utsläpp av 
växthusgaser. Både omprövade och nya tillstånd bör tidsbegränsas. Vi 
hade gärna sett att befintlig utredningen hanterat dessa frågor istället 
för att hänskjuta dem till en ny utredning. Vår förhoppning är att den 
nya utredningen kommer igång snarast möjligt, eftersom varje extra 
dag med gamla tillstånd innebär fortsatt höga utsläpp av växthusgaser. 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet 
 

Yrkande 
Det är positivt med en klimatanpassning av Miljöbalken. FN:s klimatpanels 
senaste rapport visar att vi omgående behöver minska utsläppen av 
växthusgaser. Gamla miljötillstånd beslutades i ett annat kunskapsläge än vad 
vi har idag. Vi vill därför lägga till ovanstående text i yttrandet till 
miljödepartementet. 
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Remiss från Miljödepartementet – En 
klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden (SOU 2021:21) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över betänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden 
(SOU 2021:21), i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Miljödepartementet. 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har den 21 juni 2021 översänt betänkandet ”En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden”. Miljödepartementet önskar svar senast den 
27 oktober 2021. 

Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för 
att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens 
obligatoriska krav. Utredningens förslag avser att förtydliga och förstärka 
klimatperspektivet i miljöbalken och ska beaktas vid tillämpningen av miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler, vid såväl prövning som tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
Förslaget riktar sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och förväntas få 
störst genomslag för verksamheter som omfattas av utsläppsrätter (EU ETS).  

För att förslaget ska få ett bredare genomslag krävs dock ökade möjligheter till 
omprövning och tidsbegränsning av tillstånd, samt en ny avvägningsregel i miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler som ska gynna verksamheter som bidrar till klimatomställningen. 
Det ska enligt förslaget utredas vidare.  

Stadsledningskontoret är positivt till utredningens förslag om att i högre utsträckning 
inkludera klimatutsläpp i miljöbalken och instämmer i behovet av att i större omfattning 
tidsbegränsa nya tillstånd och ompröva gamla tillstånd för verksamheter med stor 
klimatpåverkan samt vikten av vägledningar för tillsynen av miljöfarliga verksamheter.  

Stadsledningskontoret instämmer i betänkandets slutsats att styrmedel och åtgärder vid 
sidan av miljöbalken kommer att vara avgörande för om klimatmålen nås. Dock kan 
åtgärderna enligt betänkandets förslag bidra till att stadens klimatmål uppfylls. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-10-04 
Diarienummer 0948/21 
 

Handläggare  
Christina Gustafsson 
Telefon: 031-368 03 08 
E-post: christina.gustafsson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget förväntas enligt utredningen medföra ökade kostnader på totalt 7,5 miljoner 
kronor per år för samtliga kommuner från och med år 2023. Kostnaderna utgörs av 
personalkostnader för prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter som inte kan 
täckas med tillsynsavgifter. Om beloppet fördelas jämnt mellan kommuner skulle det 
handla om ökade lönekostnader med cirka 30 000 kronor per år. Göteborg är en 
industristad med ett stort antal tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter och initialt kommer det att gå en hel del tid till den skattefinansierade 
remisshanteringen för avvägningar rörande klimatperspektivet.  

Kostnadsökningen kan för miljöförvaltningens del komma att uppgå till cirka 100 000 kr 
per år. Kostnaderna för kommunala bolag kan påverkas i samband med nya tillstånd, 
omprövning eller ändringstillstånd exempelvis genom val av teknik och bränsle samt 
ökad administration. Viss höjning av kostnader kommer förslaget som syftar till att 
förbättra beslutsunderlagen att medföra. Berörda bolag är Göteborg Energi AB och 
Renova AB. 

Att begränsa klimatpåverkan är angeläget ur ekonomiskt perspektiv då klimatförändringar 
med deras följdeffekter befaras leda till stora ekonomiska kostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Betänkandet är i linje med generationsmålet "Det övergripande målet för miljöpolitiken 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser". Betänkandet är 
också i linje med klimatmålen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 
där det övergripande målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med 
sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska 
område ska minska med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen 
ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030. Göteborgs Stad ska minska sina egna 
utsläpp i högre takt och använda samtliga tillgängliga verktyg och styrmedel för att driva 
på samhällets omställning. 

Ärendet som sådant rör den ekologiska dimensionen och beskrivs i övrigt i 
tjänsteutlåtandet. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bilagor 
1. Sammanfattning SOU 
2. Göteborgs Energi AB handlingar 2021-09-06 
3. Renova AB handlingar 2021-09-24 
4. Byggnadsnämndens handlingar 2021-09-24 § 424 
5. Miljö- och klimatnämndens handlingar 2021-09-21 § 200 
6. Yttrande till Miljödepartementet 
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Ärendet  
Miljödepartementet har den 21 juni 2021 översänt betänkande en Klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21 för yttrande till Göteborgs Stad. 
Miljödepartementet önskar svar senast den 27 oktober. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen har beslutat om en klimaträttsutredning för att se över all relevant svensk 
lagstiftning så att EU:s klimatpolitiska ramverk ska få genomslag i lagstiftningen. I detta 
första delbetänkande av klimaträttsutredningen redovisas hur miljöbalken kan anpassas 
för att utgöra ett effektivt verktyg för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. I det andra 
delbetänkandet kommer regeringen se över lagstiftningen för att förbättra förutsättningen 
för att bygga ut och modernisera Sveriges elnät och planering och kravställande för ett 
mer transporteffektivsamhälle. 

Föreliggande utredning lägger därför förslag som innebär att alla som tillämpar 
miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att 
föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som 
vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs är syftet att 
miljöbalken ska verka även i förebyggande riktning. Utredningens förslag avser att 
förtydliga och förstärka klimatperspektivet i miljöbalken. Dessa förslag är en första fas i 
arbetet med att klimatanpassa miljöbalken och utgör ett delbetänkande i 
Klimaträttsutredningen.   

EU:s utsläppshandelssystem bedöms inte att garantera att de sektorer som ingår bidrar i 
tillräcklig utsträckning till att Sveriges klimatmål nås och att en kompletterande styrning 
därmed behövs. Utredningen redovisar hur miljöbalken kan anpassas för att kunna bidra 
till att Sveriges klimatmål uppnås. Förslagen riktar sig främst mot prövningen av 
miljöfarliga verksamheter och åtgärder som ger upphov till utsläpp av växthusgaser. 

Utredningens förslag för en klimatanpassad miljöbalk i sammandrag 
Det förtydligas att miljöbalkens portalparagraf omfattar klimat. Trots att det framgår av 
miljöbalkens förarbeten att utsläpp av växthusgaser omfattas av balkens 
tillämpningsområde har villkor om sådana utsläpp ställts i mycket begränsad omfattning, 
både för verksamheter som ingår i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) och de som 
ligger utanför. 

Principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser. Utvecklingen i praxis 
har lett till att centrala delar av hänsynsreglerna undantagits från tillämpning för utsläpp 
av växthusgaser för alla typer av verksamheter. Utredningen föreslår därför ett nytt andra 
stycke i 2 kap. 3 § miljöbalken som tydliggör att bestämmelsens första stycke, inklusive 
kravet på att använda bästa möjliga teknik, gäller även för att minimera 
klimatförändringar. För att full effekt ska kunna uppnås behöver även 1 kap. 11 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250) ändras angående gränsvärden för verksamheter 
som ingår i EU ETS vilket i sin tur medför att den svenska lagstiftningen anpassas till 
EU:s industriutsläppsdirektiv. 

Tydligare klimatperspektiv i hushållningsprincipen. I praxis har 2 kap. 5 § miljöbalken 
tillämpats i mycket liten utsträckning på utsläpp av växthusgaser förutom krav på 
energieffektivisering som ställts i en del fall. Det bör läggas till i 2 kap. 5 § miljöbalken 
att hushållning även ska ske med material. Dessutom bör återvunna eller förnybara 
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råvaror och material användas i första hand om det leder till minskad miljö- och 
klimatpåverkan. 

Stoppregeln bör kunna tillämpas på utsläpp av växthusgaser. Det finns olika syn på om 
stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken är tillämplig på utsläpp av växthusgaser från 
verksamheter som ingår i EU ETS. Utredningen bedömer att regeringen bör ha möjlighet 
att avgöra tillåtligheten för verksamheter med så stora utsläpp att de kan leda till att de 
svenska klimatmålen inte nås. Utredningen har inte funnit några EU-rättsliga hinder mot 
att en kompletterad stoppregel tillämpas på utsläpp av växthusgaser. Tillägget är bara 
tillämpligt på nya eller ändrade verksamheter eller åtgärder med så stora utsläpp att de på 
egen hand hotar uppfyllelse av Sveriges klimatmål och utredningen bedömer att det 
kommer att handla om mycket få fall. 

Anpassning till EU:s industriutsläppsdirektiv – krav inom EU ETS. Utredningen bedömer 
att det är möjligt att ställa krav på att begränsa mängden använt fossilt bränsle och för att 
styrningen via miljöbalken ska ge en större effekt på de svenska växthusgasutsläppen är 
det också önskvärt. Det är harmoniserat i EU:s utsläppshandelsdirektiv och 
industriutsläppsdirektiv att gränsvärden i villkor inte får ställas för verksamheter i EU 
ETS om syftet är att begränsa direkta utsläpp av sådana växthusgaser som ingår i 
utsläppshandelssystemet. Utredningen har dock inte funnit några rättsliga hinder i EU-
rätten mot att ställa andra villkor än sådana gränsvärden enligt miljöbalkens 
hänsynsregler. 

Klimatperspektivet bör förtydligas i beslutsunderlagen. Utsläppsminskningsåtgärder 
redovisas i dag inte i tillräcklig mån i miljökonsekvensbeskrivningen och detsamma 
gäller bedömningar av sådana åtgärder i tillståndsprövningen. Det bör därför förtydligas i 
6 kap. 35 och 43 §§ miljöbalken att de åtgärder som planeras för att minimera en 
verksamhets eller åtgärds utsläpp av växthusgaser ska redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen i en specifik miljöbedömning och bedömas i 
tillståndsprövningen. 

Omprövning och tidsbegränsning måste tillämpas effektivt. För att förslagen ska få en 
större effekt krävs dock ökade möjligheter till omprövning och tidsbegränsning av 
tillstånd. Det skulle också minska den konkurrensnackdel som nya och förändrade 
verksamheter annars kan få gentemot verksamheter med befintliga tillstånd. Det finns 
dock mer omfattande skäl för att ompröva och tidsbegränsa tillstånd och villkor än 
begränsad klimatpåverkan, och frågan berör utöver lagstiftning bl.a. styrning, resurser 
och organisation. Det bör därför snarast tillsättas en särskild utredning som ska göra en 
bred översyn och lämna förslag till förändringar av omprövning och tidsbegränsning av 
tillstånd och villkor så att de blir effektiva och verkningsfulla verktyg i miljöbalken. 

Omprövning ska kunna undvikas genom ändringstillstånd. Om en verksamhetsutövare 
ansöker om ändringstillstånd i syfte att undvika en omprövning för att minska en 
miljöfarlig verksamhets utsläpp av växthusgaser, bör därför endast de villkor som har 
betydelse för sådana utsläpp omprövas om verksamheten i övrigt kan bedrivas med 
tidigare meddelade villkor. En sådan möjlighet gör att det endast kommer att bli fråga om 
få omprövningar som sker i syfte att minska en verksamhets växthusgasutsläpp. Vid en 
omprövning av hela verksamhetens tillstånd får dock ändringstillståndet omprövas enligt 
vad som gäller för övriga ändringstillstånd. 
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Avvägning mot klimatnyttan bör föras in i miljöbalken. En förändring behövs i 
miljöbalken som innebär att en verksamhet som trots sin klimatnytta inte skulle få 
tillstånd i dag, eller som skulle begränsas av villkor som kan komma att minska 
klimatnyttan, bör kunna få tillstånd grundat på att dess klimatnytta vägs in. Flera frågor 
kräver dock ytterligare fördjupning. Utredningen bör därför få i uppdrag att se över 
möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön i 
miljöbalken genom en särskild avvägningsregel eller på annat sätt och lämna nödvändiga 
författningsförslag. 

Vägledningar behövs. Utredningen föreslår att Naturvårdsverket får i uppdrag att utforma 
de vägledningar som behövs för bedömningen av verksamheters eller åtgärders utsläpp av 
växthusgaser vid tillståndsprövning och tillsyn. Naturvårdsverket bör även få i uppdrag 
att föreslå hur en informations- och utbildningsinsats bör organiseras och genomföras. 
Uppdraget ska utföras i samråd med andra berörda myndigheter och i nära dialog med 
branschföreträdare. 

Utredningen ska i sin andra del studera alternativa styrmedel för att höja 
omställningstakten ur ett klimatperspektiv. Ett förslag är att särskild utredning snarast ska 
tillsättas för att göra en bred översyn av omprövning och tidsbegränsning av tillstånd och 
villkor och ge förslag till förändringar. En förutsättning för att utredningens förslag ska få 
tillräckligt stor effekt på möjligheterna att nå Sveriges nationella klimatmål är att tillstånd 
och villkor kan omprövas och tidsbegränsas. Frågan är stor då den förutom lagstiftning 
bland annat rör frågor om myndigheters styrning, resurser och organisation. Utredningen 
kommer med ytterligare förslag under 2022. 

Inkomna synpunkter från nämnder och styrelser  
Stadsledningskontoret har underremitterat ärendet till miljö- och klimatnämnden, 
Göteborg Energi AB och Renova AB för yttrande. Remissen skickas även till 
byggnadsnämnden, kretslopp och vattennämnden och Gryaab AB för kännedom och 
eventuellt yttrande. 

Svar har inkommit från miljö- och klimatnämnden, byggnadsnämnden Göteborg Energi 
AB samt Renova AB. 

Sammanfattningar av respektive nämnds/styrelses yttrande 

Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden framför att utredningens förslag innebär ett förtydligande att 
klimatperspektivet ingår i miljöbalkens mål och ska beaktas vid tillämpningen av 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler, vid såväl prövning som tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter. Förslaget möjliggör att klimatperspektivet bedöms i större omfattning vid 
prövningar och förtydligar att det är möjligt att ställa indirekta krav på utsläpp av 
växthusgaser i villkor för verksamheter som omfattas av utsläppsrätter (EU ETS).  

För att förslaget ska få ett bredare genomslag krävs dock ökade möjligheter till 
omprövning och tidsbegränsning av tillstånd, samt en ny avvägningsregel i miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler som ska gynna verksamheter som bidrar till klimatomställningen. 
Det ska enligt förslaget utredas vidare.  

Förslaget riktar sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och förväntas få 
störst genomslag för verksamheter som omfattas av utsläppsrätter (EU ETS). Andra 
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styrmedel och åtgärder vid sidan av miljöbalken kommer emellertid att vara avgörande 
för om klimatmålen nås.  

Nämnden ställer sig positiva till utredningens förslag om att klimatanpassa miljöbalken 
och instämmer i behovet av att i större omfattning tidsbegränsa nya tillstånd och ompröva 
gamla tillstånd för verksamheter med stor klimatpåverkan.  

Nämnden är också helt enig med utredningen om vikten av att Naturvårdsverket tar fram 
vägledningar för tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Även vägledning i syfte att 
effektivisera och minska utsläpp av växthusgaser från transporter och arbetsmaskiner är 
önskvärt.  

Nämnden föreslår att miljö- och klimatnämnden ska ha möjlighet att ställa krav på 
genomförande av åtgärder utifrån Lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266) 
för att kunna påverka att nödvändiga åtgärder inom energieffektivisering blir genomförda. 

Göteborg Energi AB 
Göteborg Energi ser i sin helhet positivt på utredningens förslag och syfte att öka kraven 
på verksamheter med höga utsläpp samt minska kraven på verksamheter och åtgärder 
som ger klimatnytta.  

Utredningens förslag har i syfte att främst riktas mot miljöbalkens tillämpning på 
miljöfarlig verksamhet, som redan idag omfattas av krav på tillstånd och egenkontroll. 
Bolaget skulle önska att miljöbalken tillämpades med ett större helhetsperspektiv och att 
fokus i högre grad riktades mot grundorsaken till miljö- och klimatutmaningen, såsom 
ohållbar konsumtion och resursförbrukning. 

Bolaget stödjer förslaget om komplettering av miljöbalkens hushållningsprincip, men 
önskar ett tillägg om förebyggande av material, råvaru- och energianvändning samt att 
återvunnen energi liksom förnybar energi ska användas i första hand. 

Bolaget välkomnar utredning om effektiv tillämpning av omprövning och 
tidsbegränsning och önskar få möjlighet att lämna synpunkter på slutsatserna av en sådan. 
Bolaget instämmer i att vägledningar behövs då det säkerställer en mer lika tillämpning 
och praxis av miljöbalken hos landets olika tillstånds- och tillsynsmyndigheter samt 
verksamhetsutövare.  

Renova AB 
Bolaget har i stora drag inget att erinra om ändring och förtydligandet om att klimat är en 
mycket viktig hållbarhetsfråga i portalparagrafen, försiktighetsprincipen, samt utvecklade 
krav för hushållningsprincipen, kravet på energieffektivisering, tillägget om material och 
råvaror samt stoppregeln. Bolaget lyfter dock ett antal frågeställningar och utmaningar.  

Det ökande priset på utsläppsrätter och att satsningar på Carbon Capture Storage (CCS) 
försvåras då ETS inte kompenserar för avskiljning och lagring av biogen koldioxid som 
utgör den större delen av utsläppen från avfallsförbränning.  

Bolaget noterar också att utredningens direktiv styrt bort från frågor om produktion, 
handel och konsumtion av fossila produkter som är rotorsaken till problem för aktörer 
som arbetar med att lösa avfallsproblem.  
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Lågt satta krav på produkter och återvinning gör att det fossilhaltiga avfallet utgör en stor 
andel av avfallet. Avfallsanläggningarna är sist i kedjan och påverkas av alla 
materialvalsbeslut som fattas av företag i Sverige och utomlands. 

Lagkrav på Carbon Capture Storage (CCS) kan skynda på etableringen av CCS samtidigt 
som det är en teknik som ännu inte har nått den nivå där den kan sägas vara etablerad. 

Bolaget instämmer i betänkandet kring att samhället vid sidan av lagkrav borde 
förespråka alternativa styrmedel och stöd för att avfallsbranschen ska klara både 
resursomhändertagandet och klimatutmaningen 

Byggnadsnämnden 
Föreslagna ändringar påverkar inte byggnadsnämndens verksamhet i någon betydande 
omfattning. Utredningen föreslår kompletterande förändringar i plan- och bygglagen, 4 
kap §34, som innebär att miljöbalksändringarna i praktiken inte kommer att gälla för 
miljöbedömningar av detaljplaner. Byggnadsnämnden anser att detta är bra och rimligt då 
faktiska uppskattningar av klimatpåverkan i planeringen är en svår och mycket komplex 
fråga och inte kan jämföras med en specifik verksamhets utsläpp.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret är positivt till utredningens ansats och ambition om att i högre 
utsträckning inkludera klimatutsläpp i miljöbalken och instämmer i behovet av att i större 
omfattning tidsbegränsa nya tillstånd och ompröva gamla tillstånd för verksamheter med 
stor klimatpåverkan. Staden påverkas framförallt utifrån rollen som tillsynsmyndighet, 
konsekvenser för bolag vid omprövning av verksamhet samt generellt utifrån stadens 
klimatmål. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att bästa möjliga teknik föreslås gälla även för 
utsläpp av växthusgaser samt förslaget angående anpassning till EU:s 
industriutsläppsdirektiv för gränsvärden för verksamheter som ingår i EU ETS. 

Förslaget riktar sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och förväntas få 
störst genomslag för verksamheter som omfattas av utsläppsrätter (EU ETS). Andra 
styrmedel och åtgärder vid sidan av miljöbalken kommer emellertid att vara avgörande 
för om klimatmålen nås.  

Utredningens utvecklade krav för miljöbalkens hushållningsprincip kan kompletteras med 
tillägget att återvunnen energi liksom förnybar energi ska användas i första hand eftersom 
den största nyttan av hushållning uppnås om material, råvaru- och energianvändning kan 
förebyggas och undvikas. En skrivning om att förebygga och minimera användning av 
material, råvaror och energi bör komma först i ordningsföljden i 2 kap. 5 § miljöbalken. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att en miljökonsekvensbeskrivning för den specifika 
miljöbedömningen även ska innehålla åtgärder som planeras för att minimera en 
verksamhets eller åtgärds utsläpp av växthusgaser och därmed bedömas i 
tillståndsprövningen. 

Stadsledningskontoret instämmer i behovet av att i större omfattning tidsbegränsa nya 
tillstånd och ompröva gamla tillstånd för verksamheter med stor klimatpåverkan och 
ställer oss bakom att en sådan utredning genomförs snarast. Utredningen bör ha ett 
bredare perspektiv än omprövning utifrån klimatpåverkan då många miljöfarliga 
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verksamheter bedrivs med gamla tillstånd med behov av omprövning utifrån rådande 
miljölagstiftning. Stadsledningskontoret vill också framhålla att det finns andra 
drivkrafter att minska klimatpåverkan. I sådana fall där minskningen av klimatpåverkan 
kan påvisas ske i god takt bör tillsynsmyndigheten ha möjlighet att uppdatera inaktuella 
miljötillståndsvillkor genom en mer förenklad process än dagens omprövning av tillstånd 
enligt miljöbalken. 

Stadsledningskontoret anser att det behöver finnas en möjlighet att ställa krav på 
genomförande av åtgärder utifrån Lagen om energikartläggning i stora företag 
(2014:266). Det är viktigt för att kunna påverka att nödvändiga åtgärder inom 
energieffektivisering blir genomförda och betonar att energieffektivisering ingår i 
ordinarie tillsynen.  

Stadsledningskontoret ser också positivt på att utredningen får i uppdrag att se över 
möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön i 
miljöbalken genom exempelvis en särskild avvägningsregel. Det är positivt med en 
möjlighet att undvika omprövning och istället tillämpa ändringstillstånd för åtgärder med 
miljö- och klimatnytta.  

Stadsledningskontoret instämmer i vikten av att Naturvårdsverket tar fram vägledningar 
för tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Även vägledning i syfte att effektivisera och 
minska utsläpp av växthusgaser från transporter och arbetsmaskiner är önskvärt samt en 
ökad kunskap om hållbarhetskriterierna för biobränslen för att kunna tillämpa principen 
om hushållning av icke-fossil råvara på biobränslen.  

Stadsledningskontoret bedömer att föreslagna kompletterande förändringar i plan- och 
bygglagen är rimliga då faktiska uppskattningar av klimatpåverkan i planeringen inte kan 
jämföras med en specifik verksamhets utsläpp.  

Stadsledningskontoret instämmer i betänkandets slutsats att styrmedel och åtgärder vid 
sidan av miljöbalken kommer att vara avgörande för om klimatmålen nås. 
Stadsledningskontoret efterlyser ett större helhetsperspektiv och att fokus i högre grad 
riktas mot ohållbar konsumtion och resursförbrukning. Dock kan föreslagna åtgärder 
bidra till uppfyllande av stadens klimatmål. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yttrande en klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden SOU 2021:21 
  

Sammanfattning av synpunkter 
Göteborg Energi ser i sin helhet positivt på utredningens förslag och syfte att öka 
kraven på verksamheter med höga utsläpp samt minska kraven på verksamheter 
och åtgärder som ger klimatnytta.  
 
Utredningens förslag har i syfte att främst riktas mot miljöbalkens tillämpning på 
miljöfarlig verksamhet, som redan idag omfattas av krav på tillstånd och 
egenkontroll. Bolaget skulle önska att miljöbalken tillämpades med ett större 
helhetsperspektiv och att fokus i högre grad riktades mot grundorsaken till miljö- 
och klimatutmaningen, såsom ohållbar konsumtion och resursförbrukning. 
 
Bolaget stödjer förslaget om komplettering av miljöbalkens hushållningsprincip, 
men önskar ett tillägg om förebyggande av material, råvaru- och energianvändning 
samt att återvunnen energi liksom förnybar energi ska användas i första hand. 
 
Bolaget välkomnar utredning om effektiv tillämpning av omprövning och 
tidsbegränsning och önskar få möjlighet att lämna synpunkter på slutsatserna av en 
sådan. Bolaget instämmer i att vägledningar behövs då det säkerställer en mer lika 
tillämpning och praxis av miljöbalken hos landets olika tillstånds- och 
tillsynsmyndigheter samt verksamhetsutövare.  
 

Göteborg Energis synpunkter på förslaget 
Göteborg Energi tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på förslagen om en 
klimatanpassad miljöbalk (SOU 2021:21). Bolagets verksamhet och anläggningar, 
som utgör viktiga delar i Göteborgsområdets energisystem, omfattas i stor 
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utsträckning av miljöbalken. Miljöbalken med förordningar och föreskrifter har 
därmed en stor påverkan på utformningen av bolagets verksamhet och 
miljöskyddsarbete.  
 
Göteborg Energi instämmer i utredningens uppfattning att miljöbalken inte på egen 
hand ska eller kan säkerställa att klimatmålen nås. Styrmedel och åtgärder vid sidan 
av miljöbalken kommer att vara avgörande för måluppfyllelsen.  
 
Utredningens förslag har i syfte att främst riktas mot miljöbalkens tillämpning på 
miljöfarlig verksamhet, som redan idag omfattas av stora krav på tillstånd och 
egenkontroll. Bolaget skulle dock önska att miljöbalken kunde tillämpas med ett 
större helhetsperspektiv och att fokus i högre grad kunde riktas mot grundorsaken 
till miljö- och klimatutmaningen såsom upphoven till ohållbar konsumtion och 
resursförbrukning. De flesta verksamheters produkter och tjänster syftar till att fylla 
samhälls- eller konsumtionsbehov som styrs av konsumenters förväntningar och 
beteenden. Människors kunskap om och förmåga att se sin del av klimatutmaningen 
och att hushålla med energi och resurser är avgörande för att klimatmålen ska nås. 
Som exempel kan nämnas samhällets behov av energi eller kvittblivning av avfall. 
Självfallet ska miljöfarlig verksamhet regleras och bedrivas med största möjliga 
miljöhänsyn, men omfattningen på verksamheter och dess utsläpp kan vara starkt 
beroende av beteenden i samhället, dess utveckling och konsumtionsbeteenden. 
Därför behövs åtgärder och styrmedel som i högre grad påverkar material- och 
resursanvändning och miljö- och klimatpåverkan vid produkt- och tjänsteutveckling, 
transporter samt i konsumentled. 
 
Hos Göteborg Energi står klimatutmaningen högt på agendan och bolaget bedriver 
sedan länge ett aktivt omställningsarbete för att minimera verksamhetens 
klimatpåverkan, med ett helhetsperspektiv och utifrån bolagets rådighet. Den 
kanske största potentialen och samtidigt största utmaningen ligger just i att påverka 
och anpassa sig till samhällets energitekniska utveckling, konsumtionsbeteenden 
och dess konsekvenser på energisystemet och bolagets verksamhet.  
 
I det följande lämnas mer detaljerade kommentarer på utredningens förslag. 
 

Detaljerade synpunkter på utredningens förslag 

Göteborg Energi ser positivt på utredningens syfte att öka kraven på verksamheter 
med höga utsläpp av växthusgaser samt att minska kraven på verksamheter och 
åtgärder som ger klimatnytta. I det följande redogörs för bolagets synpunkter på 
respektive förslag. 
 

Det bör förtydligas att miljöbalkens portalparagraf omfattar klimat 

Bolaget stödjer förslaget om att förtydliga i portalparagrafen att en förutsättning för 
en hållbar utveckling är att människors påverkan på klimatet minimeras.  
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Principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser 

Bolaget ser positivt på att bästa möjliga teknik föreslås gälla även för utsläpp av 
växthusgaser och har inga övriga synpunkter.  
 

Tydligare klimatperspektiv i hushållningsprincipen 

Bolaget stödjer förslaget om komplettering av miljöbalkens hushållningsprincip, 
men önskar se ytterligare komplettering. Den största nyttan av hushållning uppnås 
om material, råvaru- och energianvändning kan förebyggas och undvikas. Då 
hushållningsprincipen även omfattar energianvändning önskar vi även tillägget att 
återvunnen energi liksom förnybar energi ska användas i första hand. Åtgärdernas 
ordningsföljd bör också stämma med önskad ordningsföljd. Därmed föreslår bolaget 
följande skrivning, där bolagets förslag till tillägg är understruket. 
 
”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med material, 
råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att  

1. Förebygga och minimera användning av material, råvaror och energi 
2. Minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  
3. Minska mängden avfall 
4. Minska de negativa effekterna av avfall, och  
5. Återvinna avfall 

Återvunna eller förnybara råvaror och material ska användas i första hand, om det 
leder till minskad miljö- och klimatpåverkan. I första hand ska återvunna eller 
förnybara energikällor användas.  
 

Stoppregeln bör kunna tillämpas på utsläpp av växthusgaser 

Bolaget har inga synpunkter på förslaget. 
 

Anpassning till EU:s industriutsläppsdirektiv – krav inom EU ETS 

Bolaget har inga synpunkter på förslaget. 
 

Klimatperspektivet bör förtydligas i beslutsunderlagen 

Bolaget ser positivt på att en miljökonsekvensbeskrivning för den specifika 
miljöbedömningen även ska innehålla åtgärder som planeras för att minimera en 
verksamhets eller åtgärds utsläpp av växthusgaser och därmed bedömas i 
tillståndsprövningen. 
 

Omprövning och tidsbegränsning måste tillämpas effektivt 

Bolaget välkomnar föreslagen utredning och hoppas få möjlighet att lämna 
synpunkter på slutsatserna av en sådan.  
 
En verksamhetsutövare med tillstånd enligt miljöbalken regleras även av annan 
miljölagstiftning, där skärpningar sker löpande. Det är idag också vanligt att 
verksamhetsutövare har gjort miljö- och klimatåtaganden i enlighet med 
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Parisavtalet, exempelvis på grund av intressentkrav. Därmed finns det andra 
drivkrafter som gör att dessa verksamheters miljö- och klimatpåverkan successivt 
minskar. I sådana fall där minskningen av klimatpåverkan kan påvisas ske i god takt 
bör tillsynsmyndigheten ha möjlighet att uppdatera inaktuella miljötillståndsvillkor 
genom en mer förenklad process än dagens omprövning av tillstånd enligt 
miljöbalken. Resurser skulle på så sätt kunna sparas till verksamheter med större 
och mer prioriterat behov av prövning eller omprövning. 
 

Omprövning ska kunna undvikas genom ändringstillstånd – då det gynnar 
klimatmålen 

Bolaget ser positivt på förslaget om möjlighet att undvika omprövning och istället 
tillämpa ändringstillstånd för åtgärder med miljö- och klimatnytta.  
 

Avvägning mot klimatnyttan bör föras in i miljöbalken 

Bolaget anser att förslaget behöver utredas och hoppas få möjlighet att lämna 
synpunkter på slutsatserna av en sådan utredning. 
 

Vägledningar behövs 

Bolaget instämmer i att vägledningar behövs då det säkerställer en mer lika praxis 
och tillämpning av miljöbalken hos landets olika tillstånds- och tillsynsmyndigheter 
samt verksamhetsutövare.  
 

Bedömning ur socialt perspektiv 
Yttrandet och förslagen i utredningen syftar till att påskynda och effektivisera 
arbetet med att begränsa klimatpåverkan. Ett mer aktivt klimatarbete har en positiv 
påverkan på barns och kommande generationers framtid. Forskning visar att 
klimatpåverkan generellt är störst hos de med högst inkomst och konsumtion i 
samhället. Därmed kommer många klimatåtgärder och styrmedel att belasta de 
människor som orsakar mest klimatutsläpp och gynna de som lever ett mindre 
klimatbelastande liv. Åtgärder för en minskad och mer rättvis utsläppsnivå per 
capita har därmed potential att främja social hållbarhet. 
 

Bedömning ur ekologiskt perspektiv 
Yttrandet stödjer Göteborgs Stads och Göteborg Energis höga ambitioner inom miljö 
och klimat.  
 

Bedömning ur ekonomiskt perspektiv 
Att begränsa klimatpåverkan är angeläget ur ekonomiskt perspektiv då 
klimatförändringar med deras följdeffekter befaras leda till stora ekonomiska 
kostnader. Yttrandet är i linje med bolagets strategiska inriktning och mål liksom 
bolagets kunders och andra intressenters krav. 
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REMISS FRÅN STADSLEDNINGSKONTORET – EN 
KLIMATANPASSAD MILJÖBALK - FÖR SAMTIDEN OCH 
FRAMTIDEN (DNR 0948/21) 

Renovakoncernen är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och 

återvinning. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägarkommuner ta ett 

långsiktigt ansvar när det gäller avfall och återvinning. Vi ska leverera 

affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en hållbar utveckling i vår 

ägarregion. Renova har varit aktivt i arbetet med det nya Miljö och 

klimatprogrammet och förslagen som tagits fram i remissutgåvan av Göteborg 

stads energiplan samt den regionala avfallsplanen.  

 

Sammanfattning av förslagen  

Klimaträttsutredningens förslag till ändringar i klimatlagstiftningen syftar till att 

driva på genomförandet av klimatåtgärder så att Sverige kan nå fastställda 

nationella klimatmål. Minskningstakten för utsläppen av växthusgaser har enligt 

utredningen legat under 2% per år sedan 2014. För att målen skall nås bör de 

årliga minskningarna ligga i spannet 5-8 %. Utredningen är väl medveten om att 

andra åtgärder och andra styrmedel behövs för att komplettera de föreslagna 

ändringarna.  

De huvudsakliga ändringarna finns i miljöbalken och syftar till att lyfta fram 

klimatperspektivet samt att med hjälp av miljöbalken kunna ställa krav på 

klimatåtgärder.  Ett andra spår är att utöka möjligheterna att ställa krav på de 

verksamheter som är anslutna till EU ETS, den s.k. handlande sektorn. Ett tredje 

spår handlar om ändringstillstånd. Ändringarna i 24 kapitlet, miljöbalken, syftar 

till att uppmuntra verksamhetsutövare att på eget initiativ utveckla sin verksamhet 

för att slippa omprövning.  

Utredningens förslag blir tillämpliga vid nya tillståndsansökningar, för befintliga 

verksamheter när de ansöker om ändringstillstånd eller omprövas samt löpande i 

tillsynen. Det är enligt utredningen en förutsättning att befintliga verksamheters 

tillstånd och även villkor kan omprövas om de har utsläpp av växthusgaser för att 

utredningens förslag ska få fullt genomslag. 
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I konsekvensanalysen konstateras att det är svårt att kvantifiera det bidrag 

ändringarna kommer leda fram till. Utredningen ska i sin andra del studera 

alternativa styrmedel för att höja omställningstakten ur ett klimatperspektiv. 

Ett förslag är att särskild utredning snarast ska tillsättas för att göra en bred 

översyn av omprövning och tidsbegränsning av tillstånd och villkor och ge förslag 

till förändringar. En förutsättning för att utredningens förslag ska få tillräckligt 

stor effekt på möjligheterna att nå Sveriges nationella klimatmål är att tillstånd 

och villkor kan omprövas och tidsbegränsas. Frågan är stor då den förutom 

lagstiftning bland annat rör frågor om myndigheters styrning, resurser och 

organisation. Utredningen kommer med ytterligare förslag under 2022. 

 

Renovas nuläge 

Det kommer att uppstå ett dubbelt tryck på verksamheten att utvecklas, dels 

ökande priser på utsläppsrätter dels hårdare krav utifrån miljöbalken. Utredningen 

uttalar att prisnivån för utsläppsrätter har varit låg men det senaste året har vi 

noterat en snabb prisökning och priset ligger idag på över 600 kr per ton. Den 

snabba prisökningen reser frågor om systemets funktion. Hur skall en verksamhet 

kunna planera när finansaktörers aktiviteter styr efterfrågan snarare än de aktörer 

som har utsläpp? 

Utsläppen från Renovas avfallskraftvärmeverk i Göteborg till luft har sedan 1972 

minskat tydligt utom för fossil koldioxid. Ska utsläppen minska finns två 

alternativ, antingen minska det fossila innehållet i avfallet eller införa avskiljning 

av koldioxid i rökgaserna.  

Skulle Renova satsa på storskalig utsortering av plast kan vi i bästa fall minska 

utsläppen med ett tiotal procent. Vi kan inte heller vara säkra på att det inte 

innebär att plasten ändå inte förbränns på annan anläggning. Förbränning av plast 

för energiändamål är fortfarande det vanligast användningsområdet för utsorterad 

plast. Renova kan inte heller se att utsortering av plast kommer leda till att 

investeringen återbetalar sig. Det är mycket angeläget att arbetet med att utveckla 

en mer cirkulär plastproduktion men hittills har takten varit alldeles för låg. 

Orsaken torde vara att nyproduktionen av polymerer sker till väldigt låga 

kostnader.  

Att satsa på CCS försvåras då ETS inte kompenserar för avskiljning och lagring 

av biogen koldioxid som utgör lejonparten av utsläppen från avfallsförbränning. 

Ungefär 60-63 % av utsläppen från svenska avfallsförbränningsanläggningar 

består av biogen koldioxid.  

Genom att det är dyrt att fånga upp koldioxid vid stort luftöverskott och en lägre 

andel biogen koldioxid kan inte avfallsförbrännare konkurrera med ren bio-CCS i 

ett kommande auktionssystem för lagring av förnybar koldioxid. Renova gör 

också bedömningen att ETS-priset inte ens på längre sikt kommer nå en så hög 

nivå att det ensamt ger incitament till införande av CCS på avfallskraftvärmeverk. 

Därför är det angeläget att det skapas nya anpassade incitament för avfalls-

förbränning då dessa anläggningar har både biogena och fossila utsläpp. 
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Renova bidrar genom många investeringar som går i utredningens riktning som att 

vi investerar i zinkåtervininng (material + minimera transporter av rökgasrenings-

produkter), biogasråvara (förnybart + klimat), el och vätgasfordon (energi + 

klimat), nyttiggörande av ca 200 000 ton material (material), biodiesel som 

startbränsle i avfallspannor (förnybart + klimat) etcetera. 

Vi vet också att verksamheten bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser från 

deponier och det nordeuropeiska energisystemet. Observera också att det bara är 

Sverige, Danmark och Litauen som fört avfallsförbränningsanläggningar till EU 

ETS-sektorn. Det är ett faktum som inte noteras i utredningen. När vi läser 

utredningen är det utifrån den spelplanen vi bedömer förslagen. 

Vi noterar också att utredningens direktiv styrt bort från frågor om produktion, 

handel och konsumtion av fossila produkter som är rotorsaken till de problem för 

aktörer som arbetar med att lösa avfallsproblem. Däremot utreds förslagen 

noggrant mot EU-rätten, till exempel ETS och IED-direktivet. Utredningen vill 

undvika att onödigtvis urkolka ETS funktion. 

 

Miljöbalkens hänsynsregler 

I miljöbalkens portalparagraf i 1 kap. 1 § ska anges att det är en förutsättning för 

en hållbar utveckling att människans påverkan på klimatet minimeras. 

Tillsammans med övriga styrmedel behöver miljöbalken bidra och förhålla sig till 

att nå de miljö- och klimatpolitiska mål som Sverige har att uppfylla, inklusive 

nettonollmålet som beslutats av riksdagen, som en del av det klimatpolitiska 

ramverket.  

• Försiktighetsprincipen, ett nytt andra stycke i 2 kap 3 § även gäller för att 

minimera klimatförändringar. 1 kap 11 § industriutsläppsförordningen 

ändras i den del som förbjuder annat försiktighetsmått än gränsvärden i 

slutsatser om bästa möjliga teknik. 

• Hushållningsprincipen, i 2 kap. 5 § miljöbalken läggs till att hushållning 

även ska ske med material. Dessutom ska återvunna eller förnybara 

råvaror och material användas i första hand om det leder till minskad 

miljö- och klimatpåverkan. 

• Krav på användning av förnybar energi, 16 kap. 2 c § och 26 kap. 9 § 

miljöbalken samt 1 kap. 11 § industriutsläpps-förordningen ändras i den 

del som i dag förbjuder villkor som begränsar mängden använt fossilt 

bränsle i verksamheter som ingår i EU ETS. De föreslagna ändringarna 

tydliggör möjligheten att ställa villkor om användning av förnybara 

bränslen. 

• Stoppregeln, utredningen föreslår ett nytt andra stycke i stoppregeln i 2 

kap. 9 § miljöbalken som anger att en verksamhet eller en åtgärd som kan 

befaras föranleda utsläpp av växthusgaser av väsentlig betydelse i 

förhållande till det långsiktiga, tidsatta utsläppsmål som avses i 3 § 

klimatlagen (2017:720) bara får bedrivas eller vidtas om regeringen finner 

att det finns särskilda skäl. 
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Försiktighetsprincipen och hushållningsprincipen utgör grunden för dagens 

avfallshantering. Avfall som inte återvunnits eller kunnat återvinnas förbränns för 

att behandla avfallet och återvinna energin. Det är en effektiv hushållning med 

resurser och leder till indirekt minskning av utsläpp från energisektorn men också 

till stora direkta skorstensutsläpp av växthusgaser. Till skillnad från andra värme- 

och kraftleverantörer kan dessa inte fullt ut välja bort det fossilhaltiga avfallet. Att 

det fossilhaltiga avfallet utgör så stor andel av avfallet beror på lågt satta krav på 

produkter och återvinning. Ta målet för förpackningsplast som har det uttryckliga 

målet att bara 50 % ska gå till återvinning. Lite elakt skulle man kunna säga att 

det svenska målet är att 50 % ska omvandlas till koldioxid på avfallskraft-

värmeverk. Om Sverige ska ha tuffare nationella klimatmål än EU borde 

följdenligt kraven på produkter och återvinning också vara högre i Sverige. 

Hade företag som tillverkar tillämpat försiktighetsprincipen på tillverkning av 

plastprodukter skulle fler producenter undvika tillverka plastmaterial som inte kan 

återvinnas eller i högre gå över till förnybara material. Avfallsanläggningarna är 

sist i kedjan och påverkas av alla materialvalsbeslut som fattas av företag i 

Sverige och utomlands. 

Renova och andra företag i branschen sorterar redan ut en del plast och studerar 

central sortering av bland annat plast. Då materialåtervinningsgraden är låg är det 

inte säkert att en stor andel av den utsorterade plast faktiskt ersätter jungfruliga 

material. För närvarande uppger Förpacknings och tidningsinsamlingen att 15 % 

av de insamlade plastförpackningarna går till materialåtervinning. 

Renova har även börjat titta på CCS-metoder. CCS innebär mycket stora 

kostnader att etablera och innebär dessutom att mycket energi går till avskiljning, 

komprimering och transport av koldioxid. Då andelen fossilt som kan skiljas ut är 

relativt låg pga att den biogena koldioxiden dominerar så resulterar det i att låg 

kostnadsreduktion i förhållandet till ETS. Det är därför svårt för Renova att 

rekommendera alternativet CCS i ett avfallsammanhang med hänsyn till riskerna 

för företagets fortbestånd. Det blir då uppenbart att lagkrav på CCS kan skynda på 

etableringen av CCS. Samtidigt är det en teknik som ännu inte har nått den 

tekniknivå där den kan sägas vara etablerad vilket utredningen också menar.  

Det som hade kunnat påskynda utvecklingen av CCS inom avfallsförbränning 

hade varit om verksamhetsutövaren också blev kompenserad för den biogena 

koldioxiden som skiljs ut. Ett ton utsläppt fossil koldioxid innebär enligt en 

nyligen gjord värdering en samhällskostnad på ca 5000 -10 000 kr. Samhället 

borde vid sidan av lagkrav, precis som utredningen är inne på, förespråka 

alternativa styrmedel och stöd för att avfallsbranschen ska klara både 

resursomhändertagandet och klimatutmaningen 

Renova har i övrigt inget att erinra om ändring och förtydligandet om att klimat är 

en mycket viktig hållbarhetsfråga i portalparagrafen, försiktighetsprincipen, samt 

utvecklade krav för hushållningsprincipen, kravet på energieffektivisering, 

tillägget om material och råvaror samt stoppregeln. 
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Anpassning till industriutsläppsdirektivet 

16 kap. 2 c § och 26 kap. 9 § miljöbalken samt 1 kap. 11 § industriutsläpps-

förordningen ska ändras i den del som anger att villkor som genom att reglera 

använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp inte 

ska tillämpas på verksamheter som ingår i EU ETS. 

Det ska införas ett tillägg i 24 kap. 20 § miljöbalken som anger att bestämmelsen 

gäller villkor om gränsvärden för direkta utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller 

perfluorkolväten eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle 

syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp som beslutats innan lagen 

(2004:119) om handel med utsläppsrätter trädde i kraft.  

Renova har inget att erinra mot ändringarna i miljöbalken och i 

industriutsläppsförordningen så att krav på att minimera fossilt bränsle kan ställas.  

 

Bedömning av utsläpp 

Det ska förtydligas i 6 kap. 35 och 43 §§ miljöbalken att de åtgärder som planeras 

för att minimera en verksamhets eller åtgärds utsläpp av växthusgaser ska 

redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i en specifik miljöbedömning och 

bedömas i tillståndsprövningen. Det ska även införas två nya bestämmelser i 22 

kap. miljöbalken om att en ansökan om tillstånd till en verksamhet som avses i 

artikel 10 och bilaga 1 i industriutsläppsdirektivet ska innehålla förslag till hur 

verksamhetens utsläpp av växthusgaser kan minimeras vilket även ska bedömas i 

ett tillstånd till en sådan verksamhet. 

Enligt 6 kap. 35 § miljöbalken och 18 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

ska en miljökonsekvensbeskrivning omfatta sådana miljöeffekter som kan 

förväntas uppkomma till följd av verksamhetens klimatpåverkan eller 

verksamhetens utsatthet och sårbarhet för klimatförändringar. 

Den som prövar tillståndsfrågan ska enligt 6 kap. 43 § miljöbalken, när tillstånds-

frågan avgörs, slutföra miljöbedömningen genom att med hänsyn till bland annat 

innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen identifiera, beskriva och göra en 

slutlig och samlad bedömning av miljöeffekterna. 

Renova har inget att erinra om att växthusgasutsläpp också i högre grad ska 

bedömas. 

 

Omprövning och tidsbegränsning av tillstånd och villkor 

Med dagens system där myndigheterna mycket sällan initierar omprövning enligt 

24 kap. 5 § miljöbalken sker ingen förändring om inte verksamhetsutövaren själv 

tar initiativ till det. Det är enligt utredningen orimligt att låta en verksamhet med 

stor klimatpåverkan fortgå oförändrad om en omprövning av verksamheten hade 

lett till väsentligt annorlunda krav än de gällande. 

Tillstånd och villkor behöver omprövas och tidsbegränsas i mycket större 

utsträckning än vad som sker i dag. De huvudsakliga problemen rör 
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styrningsfrågor, resurser och organisation med mera. En särskild utredning bör 

därför snarast få i uppdrag att göra en bred översyn av problematiken kring att 

tillstånd och villkor omprövas och tidsbegränsas i så liten utsträckning. 

Renova har inget att erinra om förslagen och om en särskild utredning som ska 

utreda frågan. 

 

Omprövning sker inte i tillräcklig utsträckning 

Tillståndsmyndigheten får enligt 24 kap. 5 § första stycket första punkten 

miljöbalken ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om tillåten 

produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksamhetens 

omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller meddela nya sådana när det 

förflutit tio år eller den kortare tid som följer av EU-rätten från det att 

tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Andra skäl att ompröva enligt samma 

bestämmelse kan till exempel vara om förhållandena i omgivningen har ändrats 

väsentligt, om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås 

med användning av ny process- eller reningsteknik, eller om användandet av ny 

teknik skulle medföra väsentligt bättre förutsättningar för att kontrollera 

verksamheten enligt åttonde punkten.  

När möjligheten att begränsa prövningen i ett ändringstillstånd infördes 

konstaterades i förarbetena att det var nödvändigt för ansvariga myndigheter att i 

större utsträckning än i dag ta initiativ till omprövning med stöd av 

omprövningsbestämmelserna i 24 kap. miljöbalken för att inte minska takten i 

anpassningen till miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 

Sverige måste därmed säkerställa att skyddsnivån inte är lägre än om regelbunden 

omprövning hade gjorts av enskilda tillstånd för svenska verksamheter. Den 

lösning som Sverige har valt innebär i huvudsak att nya slutsatser om bästa 

tillgängliga teknik inte gör det nödvändigt att inom fyraårsperioden inleda och 

avsluta en omprövningsprocess hos tillståndsprövningsmyndigheten. 

Renovas uppfattning är att det är en bättre väg att låta verksamhetsutövarna själva 

se över sina tillstånd.  

. 

Tillstånd tidsbegränsas sällan 

Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får tillstånd ges för begränsad tid. 

Utredningens slutsats är att omprövning inte sker i den utsträckning det var tänkt, 

vare sig enligt miljöbalkens förarbeten eller enligt de krav som ställs enligt EU-

rätten. Den allt snabbare tekniska utvecklingen och ökade kunskaper leder till att 

samhällets miljökrav ändras och skärps och att det redan av det skälet starkt kan 

ifrågasättas om det är riktigt att alltid meddela eviga tillstånd. Praxis har inneburit 

att det i princip krävs särskilda skäl för att tidsbegränsa tillstånd, förutom inom ett 

fåtal områden som till exempel vindkraft.  

Utredningen ser inga hinder i miljöbalken för att sätta successiva villkor och att 

det kan vara ett flexibelt sätt att uppdatera villkor efter den teknik-, klimat- och 

miljösituation som råder. 
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Renova ser inte fördelarna med tidsbegränsade tillstånd. Då en tillståndsprocess 

innebär ett omfattande arbete. Kraven kan försvåra långsiktig planering vilket 

kommer innebära att mer resurser binds till tillståndsfrågor. Vi vill hellre fokusera 

våra resurser på att utveckla verksamheten. Om ett tillstånd på ett bra sätt speglar 

verksamheten ser bolaget ingen anledning att pröva om det. 

 

Ett enklare förfarande vid ändring för att undvika 
omprövning 

Om en verksamhetsutövare ansöker om ändringstillstånd i syfte att undvika en 

omprövning för att minska en miljöfarlig verksamhets utsläpp av växthusgaser, 

ska endast de villkor som har betydelse för sådana utsläpp omprövas om 

verksamheten i övrigt kan bedrivas med tidigare meddelade villkor. Vid en 

omprövning av hela verksamhetens tillstånd får dock ändringstillståndet omprövas 

enligt vad som gäller för övriga ändringstillstånd. 

Utredningen har tilltro till att verksamhetsutövare kommer att ansöka om de 

ändringar som behöver göras för att minska växthusgasutsläppen under 

förutsättning att andra relevanta styrmedel finns på plats och bidrar. 

Regeringen beslutade den 20 augusti 2020 att en särskild utredare ska se över det 

nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på de ändringar och 

åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning 

(M2020:06) 

Renova håller med om att effektivare tillståndsprocesser med kortare 

handläggningstider och utökat tillämpningsområde för ändringar av verksamheter 

är angeläget och ser fram mot utredningens resultat. Men vi ser också ett stort 

värde i den demokratiska processen och möjligheten till påverkan från övriga 

aktörer i samhället och anser att det är rimligt att denna process ibland behöver ta 

tid. 

 

Verksamhetsutövare ska uppmuntras att föregripa en omprövning 

Utredningen föreslår att en verksamhetsutövare som står inför ett hot om 

omprövning som syftar till att minska en miljöfarlig verksamhets 

växthusgasutsläpp, ska kunna ansöka om en avgränsad prövning och därmed 

undvika att omprövas av den anledningen. 

Den verksamhetsutövare vars verksamhet kommer att bli föremål för en 

omprövning ska i rimlig tid innan en omprövning aktualiseras få kännedom om att 

en omprövning kan komma att inledas och vilka ändringar som i så fall behöver 

göras av den som tänker begära omprövning. 

Renova är positivt till förslaget. En omprövning kan inte planeras lika effektivt 

som egna initiativ och blir kostsammare för både myndigheter och 

verksamhetsutövare. 

 



 

8 
 

En särskild avvägningsregel om klimatnytta 

Utredningen får ett tilläggsdirektiv om att se över möjligheten att väga klimatnytta 

mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön i miljöbalken genom en 

särskild avvägningsregel eller på annat sätt och lämna nödvändiga 

författningsförslag. En verksamhets klimatnytta behöver enligt utredningens 

uppfattning kunna vägas mot motstående hälso- och miljöintressen. 

Själva avvägningen sker med beaktande av framför allt å ena sidan i vilken mån 

en åtgärd kan förebygga eller begränsa skadan eller olägenheten och å andra sidan 

vilka kostnader en sådan åtgärd medför. Proportionen mellan den nytta för 

människors hälsa och miljön som skyddsåtgärden eller försiktighetsmåttet medför 

får alltså inte vara orimlig med hänsyn till de kostnader åtgärderna föranleder. 

Såsom utredningen tolkar dess direktiv bör det undersökas om en avvägning kan 

göras mellan å ena sidan en åtgärds eller verksamhets klimatnytta och å andra 

sidan övrig hälso- och miljönytta i de fall dessa står mot varandra. Utredningen 

anser att det finns ett behov av en ny, fristående avvägningsregel i 2 kap. 

miljöbalken för att kunna väga in en åtgärds eller verksamhets klimatnytta i 

prövningen. 

De verksamheter och åtgärder som skulle kunna komma i fråga kan till exempel 

vara befintliga verksamheter med utsläpp av växthusgaser som genomför 

förändringar för att ersätta insatsvaror, byter produktionsprocess genom ny teknik 

eller investerar i avskiljning, transport och lagring av koldioxid (CCS) eller 

avskiljning, transport och lagring av koldioxid av biogent ursprung (bio-CCS). 

Det kan också handla om verksamheter som bidrar till klimatomställningen på 

andra sätt än genom egna utsläppsminskningar som verksamheter som producerar 

förnybar energi eller utvinner mineraler av essentiell betydelse för vissa tekniker 

som anses nödvändiga för klimatomställningen. 

Renova anser att det kan vara av värde med en sådan avvägning och ser fram mot 

att ta del av resultatet. Det vi saknar idag är incitament för att skapa klimatnytta 

genom att avskilja biogen koldioxid genom CCS-teknik eller för att sortera bort 

fossilt material i avfallsflödet till förbränning med energiåtervinning. 

 

Vägledningar 

Renova har inget att erinra mot förslaget att Naturvårdsverket ges i uppdrag att 

utforma de vägledningar som behövs. 

 

Ekonomisk dimension 

Förslagen kommer om de genomförs innebär ökade kostnader för staten avseende 

myndigheter och domstolar. För verksamhetsutövare kommer det i samband med 

nya tillstånd, omprövning eller ändringstillstånd innebära att den adminstrativa 

bördan ökar. De verksamhetsutövare som träffas av nya högre krav kommer i 

många fall få ökade kostnader för sin verksamhet. Det kan betyda konkurrens-

nackdelar för de verksamhetsutövare som tidigast träffas av de nya villkoren.  
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Social dimension 

Utredningen bedömer riskerna för att verksamheter lämnar landet är små. Det kan 

ändå inte uteslutas att vissa negativa effekter kan uppstå som till exempel lägre 

rekrytering av arbetskraft om verksamhet måste lägga större resurser på 

omställning för att klara villkor. Enskilda verksamhetsutövare skulle kunna 

drabbas hårt vilket skulle kunna leda till lokalt ökad arbetslöshet. 

 

Ekologisk dimension 

Ur ekologisk dimension finns fördelar med att takten i klimatomställningen kan 

höjas något. Utredningen ser dock att det också behövs andra styrmedel som 

innovationsstöd och möjligheter att väga in klimatnytta för att förändringarna ska 

få full kraft. 

 

 

 

Anders Åström 

vd 

 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Remiss från Miljödepartementet – En 
klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden (SOU 2021:21)   

§ 424, 0707/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns.  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-09-24 



 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 2 (2) 

   

   

Dag för justering 

2021-09-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sofie Wäremalm 

 

 

 
 

 
 

  



 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande strategiska 1 (2) 

 

 

Remiss från Miljödepartementet – En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)   

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns.  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Ett delbetänkande (SOU 2021:21) från klimaträttsutredningen rörande miljöanpassad 

miljöbalk har skickats på remiss till staden. 

Föreslagna ändringar påverkar inte byggnadsnämndens verksamhet i någon betydande 

omfattning. Utredningen föreslår kompletterande förändringar i plan- och bygglagen, 4 

kap §34, som innebär att miljöbalksändringarna i praktiken inte kommer att gälla för 

miljöbedömningar av detaljplaner. Kontoret anser att detta är bra och rimligt då faktiska 

uppskattningar av klimatpåverkan i planeringen är en svår och mycket komplex fråga och 

inte kan jämföras med en specifik verksamhets utsläpp.  

I övrigt avstår kontoret från att lämna synpunkter och göra närmare bedömningar då 

ändringarna inte påverkar byggnadsnämndens ansvarsområden.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 

 
1. Remissutskick Stadsledningskontoret (2021-06-23) 

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-08-23 

Byggnadsnämnden 2021-09-24 

Diarienummer 0707/21 

 

Handläggare Martin Knape 

Telefon:031- 368 19 07 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  



 

 

Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande strategiska 2 (2) 

Ärendet  

Ett delbetänkande från klimaträttsutredningen rörande miljöanpassad miljöbalk har 

skickats på remiss till staden. Byggnadsnämnden har fått remissen för kännedom och 

eventuellt yttrande. Yttrande till kommunstyrelsen ska ske senast i samband med sitt 

sammanträde 29 september.  

Beskrivning av ärendet 

I december 2019 tillsattes en statlig utredning för att se över all relevant lagstiftning så att 

det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag. Ett delbetänkande (SOU 2021:21), som 

nu kommit på remiss, anger ett förslag på hur miljöbalken kan anpassas så att den blir ett 

effektivt verktyg för att bidra till att Sveriges klimatmål nås. 

Utredningens förslag förtydligar att klimatperspektivet ingår i miljöbalkens mål och ska 

beaktas i tillämpningen, i hela kedjan från miljökonsekvensbeskrivning till tillsyn, vilket 

ökar både kraven på kunskap och på åtgärder för att minimera klimatförändringar. 

Förslagen riktar sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och åtgärder 

som ger upphov till utsläpp av växthusgaser.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Föreslagna ändringar påverkar inte byggnadsnämndens verksamhet i någon betydande 

omfattning. De regeländringar som kunnat påverka är de som föreslås rörande 

miljöbedömningar i 6 kap miljöbalken. Utredningen föreslår dock sådana kompletterande 

förändringar i plan- och bygglagen, 4 kap §34, att miljöbalksändringarna i praktiken inte 

kommer att gälla för miljöbedömningar av detaljplaner. Kontoret anser att detta är bra 

och rimligt då faktiska uppskattningar av klimatpåverkan i planeringen är en svår och 

mycket komplex fråga och inte kan jämföras med en verksamhets utsläpp. Frågan om 

klimatsmart planering omhändertas på annat sätt i planeringen och planer som omfattar 

verksamheter med omfattande utsläpp regleras enligt föreslagna ändringar i miljöbalken.  

I övrigt avstår kontoret från att lämna synpunkter och göra närmare bedömningar då 

ändringarna inte påverkar byggnadsnämndens ansvarsområden.  

 

 

 

Henrik Kant  

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Katja Ketola  

Chef Strategiska avdelningen  

 



 

Göteborgs Stad Miljö- och klimatnämnden, utdrag ur protokoll 1 (2) 
  

   

§ 200 Dnr 2021-13382  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21, SLK 
0948/21 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 
2021:21, till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-09 med bilaga. 

Protokollsanteckning  
Representanterna för V och MP antecknar följande till protokollet: 
Vi står bakom förvaltningens bedömningar, men utifrån det allvarliga läget som beskrivs 
i senaste rapporten från IPCC, är det tydligt att snabbare utsläppsminskningar är 
nödvändigt. Alla verksamheter med stor klimatpåverkan behöver därför genomgå en 
omprövning för skärpta krav på minskade utsläpp av växthusgaser. Både omprövade och 
nya tillstånd bör tidsbegränsas. Att utredningen inte hanterat dessa frågor utan istället vill 
hänskjuta dem till en ny utredning är beklagligt. Vår förhoppning är att den nya 
utredningen kommer igång snarast möjligt, eftersom varje extra dag med gamla tillstånd 
innebär fortsatt höga utsläpp av växthusgaser. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2021-09-24 
 
  

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-09-21 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-09-21 

Göteborgs Stad Miljö- och klimatnämnden, utdrag ur protokoll 2 (2) 
   
   

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2021-09-24. 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss En 

klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 

framtiden SOU 2021:21, SLK 0948/21 

Förslag till beslut 

Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande över remiss En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 

2021:21, till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Utredningens förslag innebär ett förtydligande att klimatperspektivet ingår i miljöbalkens 

mål och ska beaktas vid tillämpningen av miljöbalkens allmänna hänsynsregler, vid såväl 

prövning som tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Förslaget möjliggör att 

klimatperspektivet bedöms i större omfattning vid prövningar och förtydligar att det är 

möjligt att ställa indirekta krav på utsläpp av växthusgaser i villkor för verksamheter som 

omfattas av utsläppsrätter (EU ETS). 

För att förslaget ska få ett bredare genomslag krävs dock ökade möjligheter till 

omprövning och tidsbegränsning av tillstånd, samt en ny avvägningsregel i miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler som ska gynna verksamheter som bidrar till klimatomställningen. 

Det ska enligt förslaget utredas vidare.  

Förslaget riktar sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och förväntas få 

störst genomslag för verksamheter som omfattas av utsläppsrätter (EU ETS). Andra 

styrmedel och åtgärder vid sidan av miljöbalken kommer emellertid att vara avgörande 

för om klimatmålen nås. 

Miljöförvaltningen ställer sig positiva till utredningens förslag om att klimatanpassa 

miljöbalken och instämmer i behovet av att i större omfattning tidsbegränsa nya tillstånd 

och ompröva gamla tillstånd för verksamheter med stor klimatpåverkan.  

Förvaltningen är också helt enig med utredningen om vikten av att Naturvårdsverket tar 

fram vägledningar för tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Även vägledning i syfte att 

effektivisera och minska utsläpp av växthusgaser från transporter och arbetsmaskiner är 

önskvärt.  

Miljöförvaltningen föreslår att miljö- och klimatnämnden ska ha möjlighet att ställa krav 

på genomförande av åtgärder utifrån Lagen om energikartläggning i stora företag 
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(2014:266) för att kunna påverka att nödvändiga åtgärder inom energieffektivisering blir 

genomförda. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förslaget förväntas enligt utredningen medföra ökade kostnader på totalt 7,5 miljoner 

kronor per år för samtliga kommuner från och med år 2023. Kostnaderna utgörs av 

personalkostnader för prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter som inte kan 

täckas med tillsynsavgifter. Fördelas beloppet jämnt mellan kommuner skulle det handla 

om ökade lönekostnader med cirka 30 000 kronor per år. För Göteborgs del låter det som 

en underskattning i och med att Göteborg är en industristad med ett stort antal tillstånds- 

och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, och då vi kan räkna med att det 

åtminstone initialt kommer att gå en hel del tid till den skattefinansierade 

remisshanteringen för avvägningar rörande klimatperspektivet. Vår uppskattning är att 

kostnadsökningen kommer uppgå till cirka 100 000 kr per år. Med bra 

tillsynsvägledningar kan remisshanteringen underlättas, men det kommer också att vara 

en omställningsperiod innan tolkningar fastslagits i juridisk praxis. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Bedömning ur ekologisk dimension utvecklas under rubriken Förvaltningens bedömning. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilaga   

1. Remiss En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, SOU 2021:21 
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Ärendet  

Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över remiss 

om En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) senast den 

24 september 2021. 

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till yttrande 

som redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har beslutat om en klimaträttsutredning för att se över all relevant svensk 

lagstiftning så att EU:s klimatpolitiska ramverk ska få genomslag i lagstiftningen. I detta 

första delbetänkande av klimaträttsutredningen redovisas hur miljöbalken kan anpassas 

för att utgöra ett effektivt verktyg för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. I det andra 

delbetänkandet kommer regeringen se över lagstiftningen för att förbättra förutsättningen 

för att bygga ut och modernisera vårt elnät och planering och kravställande för ett mer 

transporteffektivsamhälle.  

Miljödepartementets förslag 

Framtaget förslag förtydligar att klimatperspektivet ingår i miljöbalkens portalparagraf 

och ska beaktas vid tillämpningen av miljöbalkens allmänna hänsynsregler, vid såväl 

prövning som tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Det blir ett tydligare klimatperspektiv 

i hushållningsprincipen i de allmänna hänsynsreglerna då förslaget framhåller att 

återvunna eller förnybara råvaror och material ska användas i första hand. Förslaget 

förväntas bidra till en stärkt cirkulär ekonomi. Det blir även ett förtydligande om att 

principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser och att stoppregeln bör 

kunna tillämpas på nya verksamheter med så stora utsläpp av växthusgaser att de hotar 

uppfyllelsen av Sveriges klimatmål.  

I förslaget tydliggörs att de åtgärder som planeras för att minimera en verksamhets 

utsläpp av växthusgaser ska redovisas i tillståndsansökan och bedömas i prövningen. Det 

blir även möjligt att ställa indirekta krav på utsläpp av växthusgaser i villkor för 

verksamheter som omfattas av utsläppsrätter (EU ETS). 

En ökad möjlighet att tidsbegränsa nya tillstånd och ompröva gamla tillstånd kommer 

emellertid krävas för att föreslagna ändringar ska få största möjliga effekt. En sådan 

utredning föreslås att tillsättas snarast. För verksamheter med tillstånd som står inför hot 

om omprövning utifrån dess utsläpp av växthusgaser innebär framtaget förslag en 

möjlighet att istället få ändringstillstånd.  

Utredningen ser också att en ny avvägningsregel i miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

kan behövas. Den skulle gynna verksamheter som bidrar till klimatomställningen och 

föreslår att en sådan utreds vidare. 

Förslaget riktar sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och förväntas få 

störst genomslag för verksamheter som omfattas av utsläppsrätter (EU ETS). För ESR 

sektorn kommer förändringen i miljöbalken sannolikt inte ge lika stor effekt. Det framgår 

av utredningen att styrmedel och åtgärder vid sidan av miljöbalken kommer att vara 

avgörande för om klimatmålen nås. 
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Naturvårdsverket kommer att ges uppdraget att utforma de vägledningar som behövs för 

bedömningen av verksamheters utsläpp av växthusgaser vid tillståndsprövningen och 

tillsyn.  

Förvaltningens bedömning 

Miljöförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag om att klimatanpassa 

miljöbalken. Förvaltningens bedömning är att förslaget lyfter fram och förtydligar att 

klimatperspektivet ingår i miljötillsynen vilket kommer medföra att fler krav ställs utifrån 

det perspektivet.   

I förslaget betonas att hushållning behöver ske av såväl fossila som icke-fossila resurser 

och att energieffektivisering är en viktig del för att nå målen. Miljöförvaltningen anser att 

nämnden ska ha möjlighet att ställa krav på genomförande av åtgärder utifrån Lagen om 

energikartläggning i stora företag (2014:266). Det är viktigt för att kunna påverka att 

nödvändiga åtgärder inom energieffektivisering blir genomförda och betonar att 

energieffektivisering ingår i ordinarie tillsynen.  

Förvaltningen ser liksom utredningen behovet av att i större omfattning tidsbegränsa nya 

tillstånd och ompröva gamla tillstånd för verksamheter med stor klimatpåverkan och 

ställer oss bakom att en sådan utredning genomförs snarast. Utredningen bör ha ett 

bredare perspektiv än omprövning utifrån klimatpåverkan då många miljöfarliga 

verksamheter bedrivs med gamla tillstånd med behov av omprövning utifrån rådande 

miljölagstiftning.  

Förvaltningen ser också positivt på att utredningen får i uppdrag att se över möjligheten 

att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön i miljöbalken 

genom exempelvis en särskild avvägningsregel.  

Tillsynsvägledning 

Miljöförvaltningen instämmer i förslaget om att uppdatera generella och branschspecifika 

vägledningar och anser att detta skulle tydliggöra att klimatperspektivet ingår i den 

ordinarie tillsynen enligt miljöbalken.  

En annat område som berör ett stort antal branscher och omfattar många av våra 

tillsynsobjekt är transporter och arbetsmaskiner. Det finns ett behov av en vägledning om 

att effektivisera och minska utsläpp av växthusgaser från dessa, till exempel genom val av 

transportmedel, transportvägar och bränsle. En ökad kunskap om hållbarhetskriterierna 

för biobränslen är också önskvärt för att kunna tillämpa principen om hushållning av 

icke-fossil råvara på biobränslen.  

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Peter Berntsson 

Avdelningschef 
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     Bilaga 6 

 

Yttrande till Miljödepartementet 

Datum: 2021-10-27 

Diarienummer M2021/00830 

m.remissvar@regeringskansliet.se 

m.klimatenheten@regeringskansliet.se 

 

Remiss från Miljödepartementet – En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) 
Göteborgs Stad är positiv till utredningens ansats och ambition om att i högre 
utsträckning inkludera klimatutsläpp i miljöbalken och instämmer i behovet av att i större 
omfattning tidsbegränsa nya tillstånd och ompröva gamla tillstånd för verksamheter med 
stor klimatpåverkan. Staden påverkas framförallt utifrån rollen som tillsynsmyndighet, 
konsekvenser för bolag vid omprövning av verksamhet samt generellt utifrån stadens 
klimatmål. 

Göteborgs Stad ser positivt på att bästa möjliga teknik föreslås gälla även för utsläpp av 
växthusgaser samt förslaget angående anpassning till EU:s industriutsläppsdirektiv för 
gränsvärden för verksamheter som ingår i EU ETS. 

Förslaget riktar sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och förväntas få 
störst genomslag för verksamheter som omfattas av utsläppsrätter (EU ETS). Andra 
styrmedel och åtgärder vid sidan av miljöbalken kommer emellertid att vara avgörande 
för om klimatmålen nås.  

Utredningens utvecklade krav för miljöbalkens hushållningsprincip kan kompletteras med 
tillägget att återvunnen energi liksom förnybar energi ska användas i första hand eftersom 
den största nyttan av hushållning uppnås om material, råvaru- och energianvändning kan 
förebyggas och undvikas. En skrivning om att förebygga och minimera användning av 
material, råvaror och energi bör komma först i ordningsföljden i 2 kap. 5 § miljöbalken. 

Göteborgs Stad ser positivt på att en miljökonsekvensbeskrivning för den specifika 
miljöbedömningen även ska innehålla åtgärder som planeras för att minimera en 
verksamhets eller åtgärds utsläpp av växthusgaser och därmed bedömas i 
tillståndsprövningen. 

Göteborgs Stad instämmer i behovet av att i större omfattning tidsbegränsa nya tillstånd 
och ompröva gamla tillstånd för verksamheter med stor klimatpåverkan och ställer oss 
bakom att en sådan utredning genomförs snarast. Utredningen bör ha ett bredare 
perspektiv än omprövning utifrån klimatpåverkan då många miljöfarliga verksamheter 
bedrivs med gamla tillstånd med behov av omprövning utifrån rådande miljölagstiftning. 
Göteborg Stad vill också framhålla att det finns andra drivkrafter att minska 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.klimatenheten@regeringskansliet.se
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klimatpåverkan. I sådana fall där minskningen av klimatpåverkan kan påvisas ske i god 
takt bör tillsynsmyndigheten ha möjlighet att uppdatera inaktuella miljötillståndsvillkor 
genom en mer förenklad process än dagens omprövning av tillstånd enligt miljöbalken. 

Göteborgs Stad anser att det behöver finnas en möjlighet att ställa krav på genomförande 
av åtgärder utifrån Lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266). Det är viktigt 
för att kunna påverka att nödvändiga åtgärder inom energieffektivisering blir genomförda 
och betonar att energieffektivisering ingår i ordinarie tillsynen.  

Göteborgs Stad ser också positivt på att utredningen får i uppdrag att se över möjligheten 
att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön i miljöbalken 
genom exempelvis en särskild avvägningsregel. Det är positivt med en möjlighet att 
undvika omprövning och istället tillämpa ändringstillstånd för åtgärder med miljö- och 
klimatnytta.  

Göteborgs Stad instämmer i vikten av att Naturvårdsverket tar fram vägledningar för 
tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Även vägledning i syfte att effektivisera och 
minska utsläpp av växthusgaser från transporter och arbetsmaskiner är önskvärt samt en 
ökad kunskap om hållbarhetskriterierna för biobränslen för att kunna tillämpa principen 
om hushållning av icke-fossil råvara på biobränslen.  

Göteborgs Stad bedömer att föreslagna kompletterande förändringar i plan- och 
bygglagen är rimliga då faktiska uppskattningar av klimatpåverkan i planeringen inte kan 
jämföras med en specifik verksamhets utsläpp.  

Göteborgs Stad instämmer i betänkandets slutsats att styrmedel och åtgärder vid sidan av 
miljöbalken kommer att vara avgörande för om klimatmålen nås. Göteborgs Stad 
efterlyser ett större helhetsperspektiv och att fokus i högre grad riktas mot ohållbar 
konsumtion och resursförbrukning. Dock kan föreslagna åtgärder bidra till uppfyllande av 
stadens klimatmål. 

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 
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