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Remiss från Miljödepartementet - 
Slutbetänkande Rätt för klimatet 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över slutbetänkandet Rätt för klimatet SOU 2021:21, i enlighet med bilaga 6 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Miljödepartementet. 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har översänt slutbetänkandet Rätt för klimatet SOU 2021:21, för 
yttrande till Göteborgs Stad. Remissen inkom den 27 juni 2022 och ska besvaras senast 
den 7 november. 

Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen 
inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät 
och ett transporteffektivt samhälle. Utredningen bakom betänkandet hade i uppdrag att se 
över svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag samt lämna 
nödvändiga författningsförslag. Genom ett tilläggsdirektiv ska den även utreda 
möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på hälsa och miljö genom en 
särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt.  

Stadsledningskontoret bedömer att betänkandet är väl genomarbetat och att dess förslag 
bidrar till att uppfylla Sveriges klimatmål. Kontoret är i huvudsak positiv till de förslag 
som utredningen redovisar men bedömer samtidigt att det behövs fler förändringar för att 
uppnå nationella och lokala miljö- och klimatmål. Stadsledningskontorets synpunkter till 
Miljödepartementet i sin helhet finns i bilaga 6. 

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

Förslagen kommer att påverka företag i olika grad beroende på bransch och på hur pass 
påverkad branschen är av åtgärder som syftar till att minska trafikarbetet med personbil, 
lastbil och inrikes flyg. Förutsättningarna för transportköpande och transportberoende 
företag kommer att förändras. Ett ökat fokus på transporteffektivitet och tillgänglighet i 
transportplaneringen kan till exempel få till följd att bilberoende större handelsplatser och 
arbetsplatser blir mindre attraktiva. Detta kan gynna konkurrerande verksamheter med 
större möjligheter till ett hållbart resande. 
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Utredningens förslag kan innebära mer arbete för staden i form av deltagande i arbeten 
tillsammans med till exempel Trafikverket. Mer resurser kan eventuellt även behövas för 
mer diskussioner med Länsstyrelsen i samband med planering och lovgivning i enlighet 
med plan- och bygglagen. Konsekvenser för kommuner kan eventuellt också uppstå vid 
ändrat arbetssätt med fyrstegsbedömningar. Det kan eventuellt komma att påverka och 
fördröja handläggningstiden för kommuner. Särskilt i de fall det finns oklarheter mellan 
kommuner och staten och deras olika roller. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
De av utredningen framtagna förslagen tillsammans med utpekat behov av fortsatt arbete 
kan innebära att vi kan nå de nationella miljömålen snabbare. Utredningen bedömer att 
förslagen kommer att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser betydligt jämfört med om 
de inte genomförs (nollalternativet). Utsläppsminskningar förväntas inom 
vägtransportsektorn till följd av minskad användning av fossila drivmedel. Förslagen 
bedöms även leda till utsläppsminskningar inom andra sektorer, då biodrivmedel som 
idag används till vägtransporter istället kan ersätta fossila bränslen i andra verksamheter.  

Genom att främja åtgärder för minskat vägtrafikarbete och sänkta hastigheter förväntas 
utredningens förslag resultera i minskade luftföroreningar av till exempel partiklar och 
kväveoxider. Förslagen bidrar därigenom till att uppfylla bland annat de nationella 
miljökvalitetsmålen frisk luft och god bebyggd miljö. Dock finns en risk att till exempel 
utbyggnad av elnät kan komma och skada biotopskyddade områden då biotopskyddet 
påverkas av föreslagna ändringar i miljöbalken. 

Förslagen i utredningen kan bidra till uppfyllelse av stadens klimatmål. Göteborgs 
klimatavtryck är nära noll och dess delmål Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från 
transporter. Förslagen kan även bidra till måluppfyllelse avseende miljömålet 
göteborgarna har en hälsosam livsmiljö med delmålen Göteborgs Stad säkrar en god 
luftkvalitet för göteborgarna och Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för 
göteborgarna. Förslagen stödjer även strategin Vi driver på utvecklingen av hållbara 
transporter i miljö- och klimatprogrammet.  

Naturdelmålet Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena 
utvecklas kan i viss mån riskeras utifrån utredningens förslag kring undantag från 
strandskyddsregler. Även om dispenser nästan alltid lämnas i dagsläget, är dispenserna 
ofta förenade med villkor som minimerar miljöpåverkan 

Bedömning ur social dimension 
Förslagen i utredningen syftar till att påskynda och effektivisera arbetet med att begränsa 
klimatpåverkan. 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. 

Genom att förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt förbättras ökar tillgången 
till hållbara resor för grupper som inte kör bil eller kör bil i mindre utsträckning, 
exempelvis kvinnor, barn, äldre och ekonomiskt svaga. Åtgärder för att minska 
biltrafiken kan däremot förväntas leda till sämre tillgänglighet med bil, exempelvis 
genom att sänkta hastighetsgränser ökar restiderna, vilket särskilt drabbar grupper som av 
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olika anledningar saknar alternativ till bilen. Att i linje med utredningens förslag förbättra 
förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive genom omfördelning av 
vägytor, samtidigt som hastigheter sänks för bilar har en positiv inverkan på 
trafiksäkerheten.  

 

Bilagor 
1. Sammanfattning slutbetänkandet 

2. Byggnadsnämndens handlingar  

3. Miljö- och klimatnämndens handlingar 

4. Trafikkontorets handling 

5. Göteborgs Energi AB:s handling 

6.  Förslag Göteborgs Stads yttrande  
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Ärendet  
Miljödepartementet har översänt slutbetänkandet Rätt för klimatet SOU 2021:21, för 
yttrande till Göteborgs Stad. Remissen inkom den 27 juni 2022 och ska besvaras senast 
den 7 november. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden, 
trafiknämnden, Business Region Göteborg och Göteborg Energi. Remissen skickades 
även till Gryaab och Renova för kännedom och eventuellt yttrande. Svar har inkommit 
från byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden, trafiknämnden och Göteborg Energi. 

Trafikkontoret har svarat med förvaltningssvar och Göteborg Energi med bolagssvar, 
övriga med nämndbehandlade svar. 

Göteborgs Stads tidigare yttranden 
Göteborgs Stad har yttrat sig över andra remisser med koppling till aktuell remiss. 

I Göteborgs Stads yttrande över Remiss från Miljödepartementet – En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) instämde Göteborgs Stad i 
betänkandets slutsats att styrmedel och åtgärder vid sidan av miljöbalken kommer att vara 
avgörande för om klimatmålen nås. I yttrandet efterlyste staden ett större 
helhetsperspektiv och att fokus i högre grad riktas mot ohållbar konsumtion och 
resursförbrukning. Vid kommunstyrelsen sammanträde 2022-09-21 behandlades 
Göteborgs Stads yttrande över remiss från Miljödepartementet, Miljömålsberedningens 
delbetänkande - Sveriges globala klimatavtryck SOU 2022:15. 

Slutbetänkandet Rätt för klimatet 
Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen 
inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät 
och ett transporteffektivt samhälle. 

Främja bidrag till klimatomställningen 
Utredningen har haft i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ 
påverkan på människors hälsa och miljön genom en särskild avvägningsregel i 
miljöbalken eller på annat sätt. Betänkandet innehåller en analys av hur stort det rättsliga 
utrymmet är för att ge klimat större tyngd i förhållande till andra skyddsintressen enligt 
miljöbalken. Analysen visar att det sannolikt finns ett visst rättsligt utrymme men att det 
är mycket begränsat. Enligt förarbeta omfattar miljöbalken redan klimatet med det 
beaktas inte regelmässigt i prövningar. För att praxis ska ändras föreslår utredningen 
förtydliganden i lagstiftningen om hur klimatet ska beaktas. 

Utredningen föreslår att platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken klimatanpassas så att det 
även ska beaktas att ändamålet med verksamheten eller åtgärden ska kunna uppnås med 
minsta klimatpåverkan eller största bidrag till att minimera klimatförändringar när en 
plats ska väljas. 

Utredningen har övervägt flera sätt att utforma en avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken 
som skulle ge klimat större tyngd i förhållande till människors hälsa och andra 
miljöintressen i tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Utredningen förordar inte en 
avvägningsregel eftersom en sådan bedöms få mycket begränsad effekt på både 
möjligheterna att få tillstånd och för att korta tidsåtgången för prövningen.  
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Avslag i prövningar enligt miljöbalken beror oftast på att prövningsmyndigheten bedömt 
att verksamheten skulle ha alltför stor negativ påverkan på skyddsintressen med stark 
ställning, som artskydd och totalförsvarets verksamhet, och som regleras i andra kapitel i 
miljöbalken än enbart i kapitel 2. 

Försvarsmakten ska få ett fristående uppdrag om att ta fram vägledningar om hur 
verksamheter som bidrar till klimatomställningen kan samexistera med totalförsvarets 
verksamheter. 

Utredningen föreslår undantag för vissa starkströmsledningar från biotopskyddet och 
strandskyddet. Det är exempel på hur lagstiftningen för skyddsintressen som är inrättade 
på nationell nivå kan ses över för att underlätta för specifika verksamhetstyper som är 
centrala för klimatomställningen.  

Utredningen bedömer att det varken är lämpligt eller möjligt för Sverige att driva 
ändringar i EU-rätten som försvagar skyddsintressen i form av till exempel 
miljökvalitetsnormer eller skyddet för fåglar eller andra arter i EU:s naturvårdsdirektiv. 
Sådana skyddsintressen utgör förbud och det rättsliga utrymmet för att ändra svensk 
lagstiftning så att klimatet ges större vikt är därmed litet. 

Elnät 
För verksamheter som prövas enligt sektorslagstiftning finns det möjlighet att se över 
regelverket för att förbättra möjligheterna att få tillstånd men framför allt att det ska ske 
snabbare än idag. Utredningen lägger en rad förslag om elnät – en översyn som kan 
främja verksamhetstyper som bidrar till klimatomställningen. Utredningen föreslår bland 
annat att lagen (1977:437) om kommunal energiplanering ska ändras för att istället gälla 
energi- och klimatplanering. Utredningen föreslår att ge länsstyrelsen en stärkt roll att 
beskriva markbehov för transmissions- och regionnätens utvecklingsplaner för att 
underlätta elektrifieringen. Utredningen föreslår att Boverket ska ges ett uppdrag att se 
över vägledningen kring plan- och bygglagen och elnät bland annat i syfte att identifiera 
hur hänsyn till elnät kan underlättas vid den fysiska planeringen. 

Utredningen föreslår att regeringen ska tillsätta en utredning som särskilt ska analysera 
hur energi- och klimatplanering kan struktureras kan struktureras och samordnas på ett 
bättre sätt. Utredningen ska se över hur länsstyrelsernas arbete med energi- och 
klimatstrategier kan stärkas samt förtydliga kommunernas och regionernas roll i 
planeringen av energi- och klimatomställningen.  

I syfte att bidra till mer förutsägbara, effektiva och snabba processer lämnar utredningen 
förslag som klargör prövningen av en lednings lämplighet inom ramen för en 
linjekoncession. Det tydliggör vad som ska prövas inom lämplighetsprövningen 
respektive inom ramen för prövningen av ledningens förenlighet med miljöbalken och 
inom en föreslagen reglering av valet mellan luftledning och kabel. 

Utredningen föreslår att det införs en möjlighet att begära förhandsbesked om en ledning 
uppfyller kraven för att anses lämplig enligt ellagen. Vidare föreslår utredningen att 
byggande och underhåll av starkströmsledningar med linjekoncession ska undantas från 
förbuden i miljöbalken mot påverkan på områden som omfattas av biotopskydd eller 
strandskydd. Det innebär samtidigt undantag från krav på dispens. 
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Transporteffektivt samhälle 
Enligt utredningen krävs en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle där 
trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar för att transportsektorns 
klimatomställning ska ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt samt för att den ska 
vara robust mot förändrade omvärldsförutsättningar. Utredningen föreslår bland annat att 
begreppet transporteffektivt samhälle införs i förordningarna som reglerar den nationella 
planen för transportinfrastruktur och länsplanerna för regional transportinfrastruktur. 
Trafikverkets instruktion föreslås ändras så att myndigheten får i uppgift att verka för ett 
transporteffektivt samhälle. Instruktionen föreslås även ändras så att det tydliggörs att 
myndighetens uppdrag är bredare än infrastrukturplanering. Trafikverkets mandat ska 
även inkludera att planera, föreslå, finansiera och genomföra åtgärder som kan påverka 
transportefterfrågan, val av transportsätt eller ge effektivare användning av befintlig 
infrastruktur. Ytterligare ett tillägg i Trafikverkets instruktion är att myndigheten ska 
tillhandahålla scenarier för trafikutvecklingen i stället för en trafikprognos. 

Utredningen föreslår att miljöbalken ändras så att ett tillstånd i relevanta fall ska innehålla 
villkor avseende transporter.  

Utredningen konstaterar att det finns ett behov av att låta fyrstegsprincipen utgöra en del 
av miljöbedömningarna av översiktsplaner och detaljplaner som ger upphov till 
betydande trafikflöden. Utredningen föreslår en ändring i plan- och bygglagen som anger 
att en strategisk miljöbedömning ska göras för en plan som medför betydande 
trafikflöden.  

Sammanfattning av slutbetänkandet, Rätt för klimatet SOU 2022:21 finns i bilaga 1. 

Förvaltningars och bolags yttranden 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden anser att utredningen på ett bra sätt har genomlyst många av de 
utmaningar som finns för att kunna ställa om inom många sektorer för att minska 
klimatpåverkan. Nämnden anser att många av de förslag som läggs fram är bra och kan 
påskynda klimatomställningen. Mycket arbete återstår dock och utredningen förslår 
fortsatta utredningar inom många relevanta områden vilket nämnden anser är bra och 
nödvändigt. Vidare ser nämnden att utredningens främsta förtjänst är att på sikt genom 
flera olika förändringar kunna bidra till ett mer transporteffektivt samhälle och 
effektivisera utbyggnaden av elnätet. Utredningen utgör även ett bra kunskapsunderlag 
för det fortsatta arbetet. 

Sammantaget är byggnadsnämnden i huvudsak positiv till de förslag som utredningen 
redovisar men bedömer samtidigt att det krävs än fler förändringar för att de svenska 
miljömålen ska uppnås - fler förslag och åtgärder hade behövts. 

Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden bedömer att betänkandet är väl genomarbetat och att dess 
förslag i huvudsak bidrar till att uppfylla Sveriges klimatmål. Nämnden befarar dock att 
förslaget om undantag från strandskyddsregler för starkströmsledningar kan ge negativ 
påverkan på naturmiljön. Miljö- och klimatnämnden föreslår att betänkandet bör utgå från 
FN:s klimatpanel IPCC:s ramverk för koldioxidsnål stadsplanering relaterat till dess 
förslag kring strategisk miljöbedömning för planer som medför betydande trafikflöden, 
samt överväga att hänvisa till planeringsverktyg för koldioxidsnål stadsplanering. Vidare 
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föreslår nämnden att Naturvårdsverket ska säkerställa att det snabbt finns 
tillsynsvägledning att tillgå för tillsynsmyndigheterna inom området. Detta för att 
säkerställa en effektiv och likvärdig tillsyn av transporter som utgör följdföretag. 

Trafikkontoret 
Trafikkontoret har svarat på förvaltningsnivå.  

Trafikkontoret stödjer utredningens förslag i sin helhet, kontoret har valt att fokusera sitt 
svar på delen gällande transporteffektivt samhälle. Trafikkontoret vill understryka vikten 
av systemperspektiv på infrastruktur för att främja hållbara transporter. Kontoret ser även 
positivt på de ändringar i Trafikverkets instruktion som föreslås och på den förändring 
gällande miljöbalken och plan- och bygglagen som beskrivs.  

Göteborg Energi 
Göteborg Energi ser i sin helhet positivt på utredningens förslag och framför att om 
elektrifieringen ska vara möjlig i den takt som industri och samhälle räknar med så krävs 
det även lagändringar. Bolaget framför vidare att tillståndsprocesser måste kortas och att 
klimaträttsutredningen innehåller väl underbyggda förslag som kan åstadkomma just 
detta. Tiden är knapp och dessa förslag behöver skyndsamt omsättas till handling. 

På samma sätt som det inte är rimligt eller hållbart med en ständigt ökande trafik är det 
heller inte rimligt eller hållbart med ständigt ökande energi- och drivmedelanvändning då 
tillgången till dessa inte är oändlig. Bolaget vill därför understryka vikten av effektiv och 
sparsam energi- och drivmedelanvändning inom transportsektorn. 

Göteborg Energi är positiv till förslaget om en klimatanpassad platsvalsregel. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att betänkandet är väl genomarbetat och att dess förslag 
bidrar till att uppfylla Sveriges klimatmål. Kontoret är i huvudsak positiv till det förslag 
som utredningen redovisar men bedömer samtidigt att det behövs fler förändringar för att 
uppnå nationella och lokala miljö- och klimatmål. 

Kontoret är i huvudsak positiv till de förändringar som föreslås i miljöbalken bland annat 
att ändra platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken så att även klimatpåverkan blir en faktor 
att ta hänsyn till vid miljöprövning. Det kan stärka byggandet av ett hållbart samhälle. 
Vidare föreslås miljöbalken ändras så att ett tillstånd enligt miljöbalken i förekommande 
fall ska innehålla transportvillkor. 

Göteborg liksom övriga landet står inför en omfattande elektrifiering. Göteborg Energi 
har investeringsökningar avseende både ny- och reinvesteringar. Liksom utredningen 
bedömer stadsledningskontoret att det krävs lagändringar om elektrifieringen ska vara 
möjlig i den takt som industri och samhälle räknar med.  

Kontoret ser positivt på förslaget att införa en möjlighet att begära förhandsbesked om en 
ledning uppfyller kraven för att anses lämplig enligt ellagen och att förhandsbesked blir 
bindande. 

Avseende utredningens förslag att byggande och underhåll av starkströmsledningar med 
linjekoncession ska undantas från förbuden i miljöbalken mot påverkan på områden som 
omfattas av biotopskydd eller strandskydd ser staden dock en risk att naturmiljön kan 
påverkas negativt. 
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Stadsledningskontoret ser att betänkandet i stort lyfter fram de tänkbara åtgärder och de 
utmaningar som staden har för att nå klimatmålen. Transportsektorn är en av tre stora 
källor till utsläpp inom kommunen och för att nå klimatmålen krävs skarpa åtgärder, inte 
bara inom kommunens gränser utan också nationellt. Kontoret ser mycket positivt på 
ändringar i Trafikverkets instruktion som föreslås såsom att myndigheten ska ta fram och 
tillhandahålla scenarier för trafikutvecklingen i stället för en trafikprognos. Samt att 
instruktion ändras så att det tydliggörs att myndighetens uppdrag är bredare än 
infrastrukturplanering. Andra ändringar som föreslås i instruktionen är att Trafikverket får 
i uppgift att verka för ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, 
lastbil och inrikes flyg minskar. Det är positivt utifrån att staden har svårt att driva dessa 
frågor när det kommer till kommun- och regionöverskridande frågor.  

Kontoret ser även positivt på utredningens förslag att begreppet transporteffektivt 
samhälle införs i förordningarna som reglerar den nationella planen för 
transportinfrastruktur och länsplanerna för regional transportinfrastruktur.   

Stadsledningskontorets synpunkter till Miljödepartementet i sin helhet finns i bilaga 6. 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Remiss Slutbetänkande Rätt för klimatet, SOU 
2021:21  
§ 523, 0624/22

Lisa Ekström, klimatstrateg, lämnar en muntlig information i ärendet. 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Att översända tjänsteutlåtandet utan politiskt ställningstagande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Hampus Magnusson (M)

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-20, med bilaga. 

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar på att översända tjänsteutlåtandet utan politiskt 
ställningstagande.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla sitt yrkande och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Byggnadsnämnden 

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-09-20 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Dag för justering 
2022-09-20 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson 

 

 

  

  

  



Stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande strategiska 1 (10) 

Remiss Slutbetänkande Rätt för klimatet, SOU 
2021:21 
Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns
2. Tjänsteutlåtandet översänds till Stadsledningskontoret som yttrande över

remissen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har fått ett slutbetänkande Rätt för klimatet, En klimatanpassad miljöbalk 
för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) för remiss från Miljödepartementet. 
Stadsledningskontoret har översänt remissen till byggnadsnämnden för yttrande.  

Det övergripande syftet med utredningen har varit att se över all relevant svensk 
lagstiftning för att nå Sveriges klimatmål. Uppdraget var att utreda möjligheten att väga 
klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom en särskild 
avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt, och lämna nödvändiga 
författningsförslag. 

Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen 
inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät 
och ett transporteffektivt samhälle. 

Stadsbyggnadskontoret anser att utredningen på ett bra sätt har genomlyst många av de 
utmaningar som finns för att kunna ställa om inom många sektorer för att minska 
klimatpåverkan. Många av de förslag som läggs fram är bra och kan påskynda 
klimatomställningen. Dock återstår mycket arbete och utredningen förslår fortsatta 
utredningar inom många relevanta områden vilket är bra och nödvändigt.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningens förslag kan innebära mer arbete för Stadsbyggnadskontoret i form av 
deltagande i arbeten tillsammans med till exempel Trafikverket. Mer resurser kan 
eventuellt även behövas för mer diskussioner med Länsstyrelsen i samband med 
planering och lovgivning i enlighet med Plan- och Bygglagen. 

Konsekvenser för kommuner kan eventuellt också uppstå vid ändrat arbetssätt med 
fyrstegsbedömningar. Det kan eventuellt komma att påverka och fördröja 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-09-20 
Byggnadsnämnden 22-09-20 
Diarienummer 0624/22 

Handläggare 
Lisa Ekström 
Telefon: 031-368 15 17 
E-post: lisa.ekstrom@sbk.goteborg.se
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handläggningstiden för kommuner. Särskilt i de fall det finns oklarheter mellan 
kommuner och staten och deras olika roller. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
De av utredningen framtagna förslagen tillsammans med utpekat behov av fortsatt arbete 
kan innebära att vi kan nå de nationella miljömålen snabbare. Dock finns en risk att t ex 
utbyggnad av elnät kan komma och skada biotopskyddade områden då biotopskyddet 
påverkas av föreslagna ändringar i miljöbalken. 

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

Bilagor 
1. Slutbetänkande Rätt för klimatet, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden 

och framtiden (SOU 2021:21)  
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Ärendet  
Göteborgs Stad har fått ett slutbetänkande Rätt för klimatet, En klimatanpassad miljöbalk 
för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) för remiss från Miljödepartementet. 
Stadsledningskontoret har översänt remissen till byggnadsnämnden för yttrande med svar 
senast 26 september 2022. Remissen är även sänd till miljö- och klimatnämnden, 
trafiknämnden, Business Region Göteborg och Göteborg Energi samt till Gryaab och 
Renova för kännedom och eventuellt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Regeringen beslutade den 17 december 2019 att en särskild utredare ska se över all 
relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag (dir. 
2019:101). Delbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden 
(SOU 2021:21) lämnades den 31 mars 2021. Regeringen beslutade därefter den 23 juni 
2021 att ge utredaren i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ 
påverkan på människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel i 
miljöbalken eller på annat sätt, och lämna nödvändiga författningsförslag (dir. 2021:05). 

Det övergripande syftet med utredningen har varit att föreslå förändringar av relevant 
lagstiftning för att nå Sveriges klimatmål. För att vara i linje med Sveriges långsiktiga 
klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 behöver transportsystemets 
klimatomställning stå på tre ben: transporteffektivt samhälle, hållbara förnybara 
drivmedel inklusive elektrifiering samt energieffektiva fordon och fartyg. En del i 
utredningen omfattar därför frågeställningar som berör transporteffektivitet. En annan del 
av utredningen har sett över förändrade förutsättningar för att möjliggöra omställningen 
av energiproduktionen, kraftigt ökad elanvändning framöver och att ett åldrat elnät 
innebär stora behov av anpassning och utbyggnad av elnätet.  

Stadsbyggnadskontoret har tidigare svarat på remissen (Dnr 21/0707) delbetänkandet En 
klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21). 

Utredningens förslag 
Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen 
inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät 
och ett transporteffektivt samhälle. 

Plan och Bygglagen 

Utredningen föreslår att det i Plan- och bygglagen införs krav på strategisk 
miljöbedömning för planer som medför betydande trafikflöden, så att kommunerna tidigt 
beaktar förutsättningarna för tillgänglighet och närhet till olika samhälls- och 
servicefunktioner. 

Miljöbalken 

En klimatanpassad platsvalsregel 

Utredningen föreslår att platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken klimatanpassas så att det 
även ska beaktas att ändamålet med verksamheten eller åtgärden ska kunna uppnås med 
minsta klimatpåverkan eller största bidrag till att minimera klimatförändringar när en 
plats ska väljas. 
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Avsikten med att klimatanpassa platsvalsregeln är att utnyttja det begränsade rättsliga 
utrymme som finns för att avväga till förmån för klimatet, vilket i vissa fall kan leda till 
att en plats anses lämplig av hänsyn till klimatet som annars inte hade ansetts lämplig. 
Den sammantagna bedömningen i det enskilda fallet avgör vilket intresse som väger 
tyngst. 

Vägledningar om samexistens med totalförsvarets intressen 

Verksamhetsutövare behöver tidigt få vägledning om när och hur en planerad verksamhet 
kan orsaka påtaglig skada på totalförsvarets intressen och hur en eventuell konflikt skulle 
kunna lösas. Med sådan vägledning skulle en verksamhetsutövare kunna göra de 
justeringar av ansökan som behövs för att inte försvaret ska motsätta sig verksamheten. 
Försvarsmakten ska därför få ett fristående uppdrag om att ta fram vägledningar om hur 
verksamheter som bidrar till klimatomställningen kan samexistera med försvarets 
verksamheter utan att påtagligt motverka totalförsvarets intressen eller orsaka påtaglig 
skada på områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. 

Transportvillkor i miljöbalken 

Minst en tiondel av utsläppen från inrikes transporter kommer från transporter till och 
från tillståndspliktiga verksamheter. Genom att inkludera transportvillkor i dessa tillstånd, 
kan utsläppen minska. Utredningen föreslår att miljöbalken ändras så att tillstånd ska 
innehålla transportvillkor. 

Transporteffektivitet 

Enligt utredningen krävs en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle där 
trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar för att transportsektorns 
klimatomställning ska ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt samt för att den ska 
vara robust mot förändrade omvärldsförutsättningar. Utredningen konstaterar att 
nuvarande styrning mot ett transporteffektivt samhälle är svag och föreslår förslag inom 
följande områden: 

• Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle 
• Transportvillkor i miljöbalken 
• Utvecklade stadsmiljöavtal 
• Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande trafikflöden 

Utredningen föreslår dessutom två nya utredningar, en som ska undersöka om statligt 
stöd bör kunna ges till drift av lokal eller regional kollektivtrafik inom ramen för 
stadsmiljöavtal och en som ska utreda förutsättningarna för en reglering av hur staten kan 
sluta förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med kommuner och regioner kring hållbar 
utveckling av transporter i tätort, med fokus på större kommuner och stadsregioner. 

Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle 

Begreppet transporteffektivt samhälle ska införas i förordningarna som reglerar den 
nationella planen för transportinfrastruktur och länsplanerna för regional 
transportinfrastruktur. Parametern trafikarbete konkretiserar dess innebörd. 
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Planerna ska bidra till att personbil, lastbil och inrikes flyg följer en minskande trend över 
tid, vilket Trafikverket får i uppgift att verka för, genom att tillhandahålla scenarier för 
trafikutvecklingen i stället för (som idag) en trafikprognos. Trafikverkets mandat ska 
även inkludera att planera, föreslå, finansiera och genomföra åtgärder som kan påverka 
transportefterfrågan, val av transportsätt eller ge effektivare användning av befintlig 
infrastruktur, samt att stödja andra aktörer, exempelvis mindre kommuner, i deras arbete 
med sådana åtgärder. Även redan beslutade infrastrukturobjekt som ännu inte byggstartats 
ska följa de transportpolitiska målen. 

Utvecklade stadsmiljöavtal 

Utredningen anger att städerna kan klara nollväxtmål för biltrafiken genom 
stadsplanering, parkering och förbättrad tillgänglighet med gång, cykel och 
kollektivtrafik. Stadsmiljöavtal ska också kunna ges för infrastruktur för gång, liksom 
åtgärder för att begränsa biltrafiken. 

Fyrstegsprincipen 

Trafikverket konstaterar att deras mandat att arbeta med och finansiera steg 1- och steg 2-
åtgärder är otillräckligt, och fick i årets regleringsbrev i uppdrag att analysera och 
redovisa vilka steg 1- och steg 2-åtgärder som kan finansieras med medel från nationella 
planen och länsplanerna för transportinfrastruktur. Utredningen föregår detta och vill se 
fler steg 1-åtgärder såsom gröna resplaner och prova-på-kampanjer, vill utforma steg 2- 
och 3-åtgärder så att ytor tas från bilväg och går till kollektivtrafik, gång och cykel och 
vill omfördela steg 4-åtgärder från väg till järnväg. 

Elnät 

Utredningen har sett över lagstiftningen i syfte att förbättra förutsättningarna för att 
planering och prövningar som berör elnätsbyggnation ska ta hänsyn till elektrifieringens 
betydelse för klimatomställningen och i syfte att bidra till en snabbare process för att 
förnya, förstärka och bygga ut elnätet. 

De förslag som lagts fram omfattar hur sektorslagstiftning kan ses över för att främja 
verksamheter som bidrar till klimatomställningen. Vissa förslag syftar även till att främja 
att system- och beredskapsperspektiv kan beaktas vid koncessionsprövningen. 
Utredningen har fokuserat på ändringar i lagstiftningen kring starkströmsledningar som 
kräver linjekoncession bl.a. eftersom sådana ledningar har längre ledtider än övrigt elnät.  

Elnät i planering 

Utredningen föreslår att regeringen ska tillsätta en utredning som särskilt ska analysera 
hur energi- och klimatplanering kan struktureras och samordnas på ett tydligare sätt än i 
dag. En sådan utredning ska se över hur länsstyrelsernas arbete med energi- och 
klimatstrategier kan stärkas bl.a. genom framtagande av planeringsunderlag och 
handlingsplaner inom områdena energi- och klimat på regional nivå som ska uppdateras 
med lämplig regelbundenhet. Den föreslagna utredningen ska också förtydliga 
kommunernas och regionernas roll i planeringen av energi- och klimatomställningen se 
över hur samordningen bör ske mellan länsstyrelserna, med kommunerna och med andra 
typer av planering enligt t.ex. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
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När det gäller den fysiska planeringen enligt PBL anser utredningen att lagstiftningen är 
funktionell men att det behövs stärkt vägledning både avseende hur fysisk planering kan 
påverka behovet av nätkapacitet och hur hänsyn ska tas till elnät i den fysiska 
planeringen. Regionala planeringsunderlag för energi- och klimat som tas fram av 
länsstyrelsen skulle kunna vara ett verktyg för att sammanställa vilket behov av mark som 
transmissions- och regionnätens utvecklingsplaner innebär i respektive län. Genom att ge 
länsstyrelsen en stärkt roll och resurser att förmedla dessa markbehov skulle 
elektrifieringen kunna underlättas. 

Utredningen föreslår också att Boverket ska ges ett uppdrag att se över vägledningen 
kring PBL och elnät i syfte att identifiera vad som kan försvåra användandet av elnät och 
hur hänsyn till elnät kan underlättas i den fysiska planeringen. 

Utredningen bedömer att utpekande av de mark- eller vattenområden som är av 
riksintresse för energidistribution ska prioriteras av Energimyndigheten. 

Tydligare prövning av linjekoncessioner 

I syfte att bidra till mer förutsebara, effektiva och snabba processer lämnar utredningen 
förslag som klargör prövningen av en lednings lämplighet inom ramen för en 
linjekoncession. Enligt förslaget ska en ledning anses lämplig om den behövs för att 
uppfylla skyldigheter i ellagen (1997:857) eller EU-rätt. En ledning ska också anses 
lämplig om den behövs för att tillgodose en säker och tillräcklig elförsörjning, vilket 
inkluderar framtida förväntade behov och kan baseras på en prognos eller ett scenario, 
eller om stärkt nätkapacitet bedöms lönsam för samhället, t.ex. för att bygga bort 
begränsningar i överföring mellan elområden. Även andra ledningar kan anses lämpliga 
förutsatt att de behövs för att tillgodose ett annat angeläget allmänt intresse. Dessutom 
ska prövningen av lämplighet omfatta en bedömning av ändamålsenlighet av ledningens 
placering i nätet och dess tekniska utformning i fråga om lik- eller växelström och 
spänning. Utredningen föreslår att en ny bestämmelse uttömmande ska reglera vilka 
aspekter av ledningens utförande som ska bedömas inom ramen för 
lämplighetsprövningen. 

Miljöprövningen ska avse ledningens byggande och användning i en i huvudsak bestämd 
sträckning. Det förtydligas också att hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken endast ska tillämpas i ett ärende om linjekoncession i fråga om ledningens i 
huvudsak bestämda sträckning och om beslutet innebär ändrad markanvändning. 
Samtidigt ska ökad vägledning ges i syfte att förtydliga och underlätta miljöbalkens 
tillämpning, genom att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram vägledning om 
magnetfält och Naturvårdsverket om fåglar. Länsstyrelserna ska få i uppdrag att se över 
sin roll så att den blir tydligare och mer enhetlig i samråd respektive prövning av 
linjekoncession. 

Dessutom ska en särskild utredning ges i uppdrag att genomföra en översyn av 
ersättningsbestämmelserna i syfte att bidra till ökad acceptans, snabbare 
tillståndsprocesser och bättre förutsättningar att bygga ut elnätet på ett effektivt sätt. 

Bedömningen av luftledning respektive kabel vid linjekoncession 

Valet mellan luftledning och mark- eller sjökabel tar ofta mycket tid i prövningar och 
leder till omfattande krav på utredning i växelströmsnätet på spänningsnivåer från 130 kV 
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och uppåt. Utredningen föreslår att det införs en övergripande bestämmelse om vilka 
aspekter som särskilt ska beaktas vid valet mellan luftledning och kabel i ellagen. 
Utredningen föreslår att föreskrifterna ska ange att växelströmsledningar som är avsedda 
för en spänning om 130 kV eller högre som utgångspunkt ska byggas som luftledning.  

Förhandsbesked 

Utredningen föreslår att det införs en möjlighet att begära förhandsbesked om en ledning 
uppfyller kraven för att anses lämplig enligt ellagen. Förslaget gäller endast 
starkströmsledningar som kräver linjekoncession och som prövas av 
Energimarknadsinspektionen och kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Frågan 
om ledningen ska anses lämplig avser endast de aspekter som ska prövas inom ramen för 
lämplighetsprövningen, dvs. dels om en ledning behövs eller om den är att anse som 
lönsam, dels om den har en ändamålsenlig placering i nätet och en ändamålsenlig teknisk 
utformning i fråga om lik- eller växelström samt spänning. Ett positivt förhandsbesked 
innebär att Energimarknadsinspektionen beslutar att en ledning ska anses lämplig. Ett 
sådant ska, med viss möjlighet till omprövning, vara bindande i koncessionsprövningen 
förutsatt att ansökan sker inom viss tid. 

Undantag från vissa förbud 

Utredningen föreslår att byggande och underhåll av starkströmsledningar med 
linjekoncession ska undantas från förbuden i miljöbalken mot påverkan på områden som 
omfattas av biotopskydd eller strandskydd. Det innebär samtidigt undantag från krav på 
dispens. För områden som omfattas av generella biotopskydd eller strandskydd beviljas 
normalt dispens. Med hänsyn till det och till de övriga prövningar som krävs för att bygga 
elnät bedömer utredningen att införandet av undantag gör mycket liten skillnad för 
skyddsintressena men sparar väsentligt med tid och resurser för både de som ansöker och 
de som har att handlägga ansökningarna 

Förslagen gäller bara starkströmsledningar som kräver linjekoncession. Miljöprövningen 
inom ramen för koncessionsprövningen och de övriga miljöprövningar som krävs för att 
bygga elnät kommer fortsatt att säkerställa ett tillräckligt miljöskydd. Utredningen 
föreslår också att länsstyrelserna får i uppdrag att se över hur de kan bevaka syftet med 
biotop- och strandskydd i samråd och tillsyn avseende ledningar som kräver 
linjekoncession. 

Konsekvenser för kommuner  

Kommuner påverkas av ändrade krav på planering, av att fler områden av riksintresse kan 
tillkomma och genom att de blir av med vissa prövningar. 

Utredningens förslag inskränker inte kommunernas beslutanderätt på något område och 
har därför ingen påverkan på den kommunala självstyrelsen. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret anser att utredningen på ett bra sätt belyser förutsättningarna och utmaningarna 
för att nå Sveriges klimatmål och för vissa sektorer att ställa om till en minskad 
klimatpåverkan. Utredningen utgör även ett bra kunskapsunderlag för det fortsatta 
arbetet. 
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Utredningens främsta förtjänst är att på sikt genom flera olika förändringar kunna bidra 
till ett mer transporteffektivt samhälle och effektivisera utbyggnaden av elnätet. 

Sammantaget är stadsbyggnadskontoret i huvudsak positivt till de förslag som 
utredningen redovisar men bedömer samtidigt att det krävs än fler förändringar för att de 
svenska miljömålen ska uppnås. Fler förslag och åtgärder hade behövts. 

Plan- och Bygglagen 
Utredningen föreslår att det i PBL införs krav på strategisk miljöbedömning för planer 
som medför betydande trafikflöden, så att kommunerna tidigt beaktar förutsättningarna 
för tillgänglighet och närhet till olika samhälls- och servicefunktioner. Kontoret anser att 
det behövs ett förtydligande avseende vad detta innebär och ifall det innebär en 
ingripandegrund.  

Miljöbalken 
Kontoret anser att det är bra att utredningen föreslår att miljöbalken ändras så att ett 
tillstånd i förekommande fall ska innehålla transportvillkor. På så vis måste 
prövningsmyndigheten ta ställning till behovet av sådana villkor och endast avstå från att 
föreskriva transportvillkor om det inte är aktuellt eller befogat i det enskilda fallet. 

Kontoret anser att det är bra att Försvarsmakten ska få ett fristående uppdrag om att ta 
fram vägledning om hur verksamheter som bidrar till klimatomställningen kan 
samexistera med försvarets verksamheter utan att påtagligt motverka totalförsvarets 
intressen eller orsaka påtaglig skada på områden som är av riksintresse på grund av att de 
behövs för totalförsvarets anläggningar enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. 

Transportfrågor och Trafikverket 
Enligt utredningen innebär nuvarande lagstiftning en otydlig reglering av hur den 
nationella planen för transportinfrastruktur, länsplanerna för regional 
transportinfrastruktur och Trafikverket ska förhålla sig till behovet av ett 
transporteffektivt samhälle. Utredningen föreslår därför att begreppet transporteffektivt 
samhälle införs i förordningarna som reglerar den nationella planen för 
transportinfrastruktur och länsplanerna för regional transportinfrastruktur vilket vi 
tillstyrker. Kontoret tycker också att det är bra att en mätbar parameter, trafikarbete, 
kopplas till begreppet transporteffektivt samhälle för att konkretisera dess innebörd. 
Kontoret anser dock att det är viktigt att begreppet transporteffektivitet preciseras och att 
det kan förändras med samhällsutvecklingen. 

Kontoret anser att det är mycket bra att utredningen förslår att Trafikverkets instruktion 
ändras så att myndigheten får i uppgift att verka för ett transporteffektivt samhälle där 
trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. Förslagen om stärkt styrning 
mot ett transporteffektivt samhälle förstärker effekten av utredningens övriga förslag som 
syftar till att öka genomslaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen vilket vi anser 
är bra. Utredningen föreslår att inriktningen av den nationella planen respektive 
länsplanerna ska bestämmas med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande 
helhetsperspektiv på transportsystemet och fyrstegsprincipen vilket vi tillstyrker. 
Kontoret anser också att det är mycket bra att Trafikverket ska samverka med Boverket, 
Naturvårdsverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Sveriges kommuner och 
regioner. 
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Kontoret anser att det är bra att förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till 
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. föreslås få ett tillägg som innebär att 
statlig medfinansiering får beviljas för åtgärder som kan minska behovet av 
nybyggnationer eller större ombyggnationer av transportinfrastruktur genom att påverka 
transportefterfrågan, val av transportsätt eller genom en effektivare användning av 
befintlig transportinfrastruktur. Tillägg görs också för att specifikt förtydliga att 
kommuner och regioner ska kunna ta emot medfinansiering för sådana åtgärder. 

Kontoret tillstyrker även förslaget om att Trafikverkets instruktion ändras så att det 
tydliggörs att myndighetens uppdrag är bredare än infrastrukturplanering. Trafikverkets 
mandat ska även inkludera att planera, föreslå, finansiera och genomföra åtgärder som 
kan påverka transportefterfrågan, val av transportsätt eller ge effektivare användning av 
befintlig infrastruktur. Detta är mycket bra då vi som kommun har svårt att driva dessa 
frågor när det kommer till kommun- och regionöverskridande frågor.  

Vi anser även att det är ett bra förslag att Trafikverket får i uppgift att stödja andra 
aktörer, exempelvis mindre kommuner, i deras arbete med åtgärder som kan påverka 
transportefterfrågan, val av transportsätt eller som ger effektivare användning av befintlig 
infrastruktur. 

För att på ett adekvat sätt påverka transportsystemets utveckling är det inte tillräckligt att 
nya objekt som kommer in i infrastrukturplaneringen ligger i linje med klimat- och 
miljömålen. Om redan beslutade objekt eller projekt finns kvar trots att de motverkar eller 
inte ligger i linje med de transportpolitiska målen inklusive klimatmålet kommer 
måluppfyllelsen att försvåras. Utredningen föreslår därför att den som upprättar den 
nationella planen respektive en länsplan ska fastställa om tidigare beslutade 
infrastrukturobjekt som ännu inte byggstartats följer den inriktning som bedöms ha störst 
effekt för att nå de transportpolitiska målen. Den som upprättar sådana planer förutsätts se 
till att endast infrastrukturobjekt som följer den inriktningen inkluderas i föreliggande 
planförslag, om det inte finns särskilda skäl för undantag. Förslaget förväntas bl.a. minska 
transportplaneringens inneboende tröghet avseende inriktningsförändringar och 
samverkar i hög grad med förslaget om ändrad utgångspunkt för planernas inriktning. 
Kontoret anser att det är ett bra förslag för att minska trögheten i omställningen. Vi ställer 
oss dock frågande till vad detta innebär ur ett demokratiskt perspektiv, dvs hur man ser på 
tidigare fattade demokratiska beslut, hur länge de ska gälla, innebär omprövning av 
tidigare fattade beslut en indirekt retroaktiv verkan etc. 

Utredningen anser att transportplaneringen inte längre kan baseras på en prognos som 
bygger på historiska samband och som leder till en ohållbar ökning av bil- och 
lastbilstrafik samt flygresande. Utredningen föreslår därför att Trafikverkets instruktion 
ändras så att myndigheten ska ta fram och tillhandahålla scenarier för trafikutvecklingen i 
stället för en trafikprognos. Trafikverket föreslås få i uppdrag att tillsammans med 
berörda myndigheter precisera hur den scenariobaserade arbetsmetodiken ska utformas. 
Kontoret tillstyrker dessa förslag. 

Kontoret anser att det är bra att utredningen föreslår att stöd ska kunna sökas för 
infrastruktur för gång inom ramen för stadsmiljöavtal. Förbättrade möjligheter för gående 
spelar stor roll för förutsättningarna att skapa en attraktiv helhetslösning för gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil.  
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Utredningen föreslår att länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen ska stärkas i syfte att 
ge de övergripande transportpolitiska målen ett större genomslag i den fysiska 
planeringen på kommunal och regional nivå. De föreslagna ändringarna i PBL och i 
länsstyrelseinstruktionen ger stöd för att länsstyrelsen i samråds- och 
granskningsförfarandet i de olika planprocesserna ska verka för åtgärder som styr 
samhällsplaneringen mot ett transporteffektivt samhälle. Utredningens förslag ger alltså 
stöd för att de transportpolitiska målen ska ges ett ökat genomslag i den fysiska 
planeringen på kommunal och regional nivå. Kontoret anser att det är viktigt att 
Länsstyrelsen roll förtydligas och vad de olika förslagen innebär avseende 
ansvarsfördelning och möjligheter till ingripandegrund.  

Ellagen 
Stadsbyggnadskontoret anser att det är bra att en särskild utredning tillsätts för att se över 
ersättningsreglerna för att bland annat se över ifall man kan få ersättning en gång till ifall 
möjligheten att använda marken ändras (t ex på grund av större skyddsavstånd vid högre 
kapacitet). 

Kontoret ser också att det är bra att Länsstyrelserna ska få i uppdrag att se över sin roll så 
att den blir tydligare och mer enhetlig i samråd respektive prövning av linjekoncession. 

Stadsbyggnadskontorets ser att det finns ett behov av att förtydliga vad som ska gälla för 
undantagen, tex för biotopskydd. Vad gäller för oersättliga skador där ledningar dra t ex 
vid stenmurar?  

Kontoret ställer sig positivt till förslaget att utredningen föreslår att det införs en 
möjlighet att begära förhandsbesked om en ledning uppfyller kraven för att anses lämplig 
enligt ellagen och att förhandsbesked blir bindande. Dock kräver det bra underlag för att 
kunna ge beskedet. Krävs vägledning och bra planeringsunderlag som vi ser behövs 
finnas med i den utredning som regeringen skall tillsätta.  

Länsstyrelsens roll 
I flera av de förslag som presenteras i slutbetänkandet finns det angivet som förslag att 
Länsstyrelsen ska ”verka för” olika aspekter men att det inte ska innebära någon ändrad 
ansvarsfördelning och ej ny ingripandegrund. Dock ställer sig kontoret frågande till om 
det är tillräckligt tydligt? Särskilt då vissa frågor ska vägas in och tas med i MKB. Blir 
det en indirekt prövning om kommunens bedömning inte är rätt?  

 

 

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Alexander Danilovic   

 

Tf. chef Strategiska avdelningen  
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§ 173 Dnr MKN-2022-14114
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss Rätt för klimatet, 
SOU 2021:21, SLK 0824/22 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss Rätt för klimatet, SOU 2021:21, till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-08 med bilaga. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från V och MP antecknar följande till protokollet: 
Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till yttrande, vilket innehåller viktiga aspekter 
inom utredningens tre olika delar. När det gäller delen ”Transporteffektivt samhälle” vill 
vi framhålla det viktiga i att utredningens förslag som främjar en inriktning mot gång, 
cykel och kollektivtrafik genomförs. Förslagen är viktiga för att kunna nå klimatmålen, 
men även för ett mer jämlikt transportsystem. Ett transporteffektivt samhälle innebär ett 
samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg 
minskar. Det räcker alltså inte med att vägtrafiken blir fossilfri. Vi ser att utredningens 
förslag har möjlighet att styra mot minskade vägtransporter, vilket krävs för en hållbar 
omställning miljömässigt och socialt.  

Minskade luftföroreningar och minskat buller är exempel på fler förväntade positiva 
effekter av ett mer transporteffektivt samhälle. Arbetet med att nå klimatmålen är särskilt 
viktigt för barnens framtid, liksom utvecklingen av ett samhälle som ger barnen möjlighet 
att växa upp med cykel, gång och kollektivtrafik. Om utredningens förslag genomförs 
främjas en trafikmiljö som är bra för barnen, samt mer jämlik och långsiktigt hållbar. 

Flera av utredningens förslag om transporteffektivt samhälle lyfts fram av 
Klimatkommunerna som betydelsefulla för kommunernas möjligheter att arbeta för 
minskad klimatpåverkan och samtidigt skapa grönare och mer hållbara städer, något vi i 
MP och V instämmer i. 

Handlingar skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 
2022-09-23 

Miljö- och klimatnämnden 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-09-20 
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Sammanträdesdatum: 2022-09-20 
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Vid protokollet 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2022-09-23. 

Sekreterare 
Jenny Magnusson 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över Rätt för 
klimatet, SOU 2021:21, SLK 0824/22 
Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss Rätt för klimatet, SOU 2021:21, till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Remissen avser Slutbetänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21), vilket innehåller en 
översyn av svensk lagstiftning i relation till det klimatpolitiska ramverket samt 
författningsförslag. Betänkandet innehåller följande tre delar: 

1. Främja bidrag till klimatomställningen

2. Underlätta byggande av elnät

3. Transporteffektivt samhälle

Miljöförvaltningen bedömer att betänkandet är väl genomarbetat och att dess förslag i 
huvudsak bidrar till att uppfylla Sveriges klimatmål. Förvaltningen befarar dock att 
förslaget om undantag från strandskyddsregler för starkströmsledningar kan ge negativ 
påverkan på naturmiljön. Förvaltningen föreslår också att betänkandet bör utgå från FN:s 
klimatpanel IPCC:s ramverk för koldioxidsnål stadsplanering relaterat till dess förslag 
kring strategisk miljöbedömning för planer som medför betydande trafikflöden, samt 
överväga att hänvisa till planeringsverktyg för koldioxidsnål stadsplanering. Slutligen 
föreslår förvaltningen, för att säkerställa en effektiv och likvärdig tillsyn av transporter 
som utgör följdföretag, att Naturvårdsverket säkerställer att det snabbt finns 
tillsynsvägledning att tillgå för tillsynsmyndigheterna inom området.  

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

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen bedömer att betänkandets förslag gynnar en hållbar ekologisk utveckling, 
och förvaltningen beskriver vidare funna aspekter under rubriken Förvaltningens 
bedömning. 

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

Miljöförvaltningen 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-09-08 
Diarienummer 2022-14114 

Handläggare  
Mathilda Edlund 
Telefon: 031-368 37 27 
E-post: mathilda.edlund@miljo.goteborg.se



Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (6) 
   
   
 

Bilaga 
1. Remiss Slutbetänkande Rätt för klimatet, SOU 2021:21 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över remiss 
om Slutbetänkande Rätt för klimatet, SOU 2021:21 senast den 26 september 2022. 

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till yttrande 
som redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Remissen avser Slutbetänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21). Utredningen bakom 
betänkandet hade i uppdrag att se över svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska 
ramverket får genomslag samt lämna nödvändiga författningsförslag. Genom ett 
tilläggsdirektiv ska den även utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ 
påverkan på hälsa och miljö genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på 
annat sätt.  

Remitterande myndighets förslag 
Betänkandet innehåller tre delar. Nedan sammanfattas betänkandets förslag för respektive 
del.  

Del 1: Främja bidrag till klimatomställningen 
Betänkandet rekommenderar inte att en särskild avvägningsregel där klimatnytta ges 
större vikt gentemot miljö och hälsa ska införas. Detta då reformen skulle ge försumbara 
positiva effekter, förlängda handläggningstider, och i vissa fall vara olämplig. 
Betänkandet rekommenderar dock att miljöbalkens platsvalsregel anpassas så att 
klimatnytta vägs in.  

Vidare menar betänkandet att förutsägbarheten bör öka avseende Försvarsmaktens 
påverkan i tillståndsprocesser. Betänkandet menar att Försvarsmakten bör ges i uppdrag 
att ta fram vägledningar om hur andra verksamheter kan samexistera med 
Försvarsmakten; att tidsgränser bör utredas för när besked ska lämnas; samt att 
dialogprocesser mellan Försvarsmakten och sökande bör förtydligas.  

Del 2: Underlätta byggande av elnät 
Betänkandet föreslår att regeringen ska tillsätta en utredning kring hur energi- och 
klimatplaneringen tydligare kan struktureras och samordnas. En sådan utredning ska se 
över länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatstrategier samt kommunernas och 
regionernas roll i planeringen. Betänkandet föreslår att lagen (1977:439) om kommunal 
energiplanering ändras till att även omfatta klimatplanering, samt att planernas syfte, 
innehåll och användning ses över.  

Betänkandet anser att stärkt vägledning behövs kring hur fysisk planering samverkar med 
elnätet, samt att Boverket ska ges i uppdrag att se över vägledningen kring plan- och 
bygglagen och elnät. Betänkandet menar också att Energimyndigheten bör prioritera att 
peka ut mark- och vattenområden som är av riksintresse för energidistribution. Vidare 
lämnar betänkandet förslag på klargöranden vid prövning av ledningars lämplighet inom 
ramen för linjekoncession. Betänkandet föreslår också att möjligheten införs att begära 
förhandsbesked om ledningars lämplighet enligt ellagen.  

Betänkandet föreslår att byggande och underhåll av starkströmsledningar med 
linjekoncession ska undantas från miljöbalkens förbud mot påverkan på områden 
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omfattade av biotop- och strandskydd. Detta motiveras med att övriga prövningar som 
krävs för att bygga elnät bedöms vara tillräckliga, och att ett undantag därför skulle göra 
mycket liten skillnad för skyddsintressena men spara resurser för sökande och 
handläggare. Utredningen föreslår vidare att länsstyrelsen ska ges i uppdrag att se över 
hur syftet med strandskydd kan bevakas av länsstyrelsen vid utbyggnad av ledningar.  

Del 3: Transporteffektivt samhälle 
Betänkandet föreslår att begreppet ”transporteffektivt samhälle”, tillsammans med den 
mätbara parametern ”trafikarbete”, införs i förordningarna för nationella och regionala 
transportinfrastrukturplaner.  

Betänkandet föreslår också att Trafikverkets uppdrag ska breddas så att det inkluderar att 
planera, föreslå, finansiera och genomföra åtgärder som kan påverka transportefterfrågan, 
val av transportsätt eller ge effektivare användning av befintlig infrastruktur. Trafikverket 
föreslås dessutom få i uppgift att stödja andra aktörer, såsom mindre kommuner, i deras 
arbete med transporteffektivitet.  

Betänkandet föreslår att Trafikverket ska ta fram och tillhandahålla scenarier för trafik-
utvecklingen i stället för en trafikprognos. Scenarierna ska ligga till grund för val och 
dimensionering av åtgärder samt strategiska miljöbedömningar inom 
transportplaneringen. Vidare föreslår betänkandet att Trafikverket ska ges i uppdrag att se 
över hur samhällsekonomiska analyser genomförs inom ramen för dagens 
transportplanering.  

Betänkandet föreslår att miljöbalken ändras så att prövningsmyndigheter i högre grad ska 
föreskriva transportvillkor. Detta inkluderar transporter som utgör följdföretag.  

Betänkandet föreslår att, inom ramen för stadsmiljöavtal, stöd ska kunna sökas för 
gånginfrastruktur samt att godkända motprestationer ska inkludera åtgärder som kan bidra 
till att begränsa biltrafiken. Vidare förslår betänkandet att regeringen tillsätter utredningar 
avseende om statligt stöd ska kunna ges till drift av lokal eller regional kollektivtrafik 
inom ramen för stadsmiljöavtal, samt om förutsättningarna för en reglering av hur staten 
kan sluta förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med kommuner och regioner kring hållbar 
utveckling av transporter i tätort.  

Betänkandet föreslår en ändring av plan- och bygglagen så att strategisk miljöbedömning 
ska göras kring översikts- och detaljplaners trafikflöden. Detta för att förutsättningarna 
för tillgänglighet och närhet till olika samhälls- och servicefunktioner ska beaktas tidigt i 
fysisk planering.  

Betänkandet föreslår att länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen ska stärkas genom 
ändringar i plan- och bygglagen och länsstyrelseinstruktionen så att länsstyrelsen i 
samråds- och granskningsförfaranden ska verka för åtgärder för transporteffektivitet.  

Förvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen bedömer att betänkandet i stort är väl genomarbetat och att dess 
argumentation är tydlig och övertygande. Förvaltningen ser överlag positivt på 
betänkandets förslag, exempelvis avseende ändringar i Trafikverkets instruktion. 
Förvaltningens mer detaljerade synpunkter redogörs för nedan.  
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Underlätta utbyggande av elnät 
Miljöförvaltningen bedömer att det är en risk att naturmiljön kan påverkas negativt av 
utredningens förslag kring undantag från strandskyddsregler. Förvaltningen understryker 
att även om dispenser nästan alltid lämnas i dagsläget, är dispenserna ofta förenade med 
villkor som minimerar miljöpåverkan. Dessutom försvinner incitamentet att undvika 
dragning genom strandskyddade områden om förslaget genomförs.  

Avgörande för att förslaget inte kommer att påverka naturmiljön negativt är att 
länsstyrelserna har resurser att säkerställa att hänsyn tas till strandskyddets syften i 
samrådsprocessen. Denna fråga är inte klargjord i utredningen utan hänskjuts till ett 
framtida uppdrag till länsstyrelsen.  Förvaltningen föreslår, som ett möjligt 
tidsbesparande alternativ, att frågan om dispens från strandskydd inkluderas i 
koncessionsprövningen, där det finns möjlighet att ställa villkor. Det skulle dock medföra 
att tiden som en dispens från strandskyddet är giltig måste förlängas för elnät med 
koncession. 

Utredningen nämner inte de strandnära havsområden där ledningsdragning riskerar att 
påverka känsliga miljöer. Det är viktigt att naturvärden undersöks och att 
ledningsdragning samt arbetssätt anpassas för att minimera påverkan i dessa områden. 
För att ansluta havsbaserad elkraft till land, eller för att försörja öar med el, är det ofta 
nödvändigt att kablar går via havsbotten. I Göteborgs Stad är strandskyddet till stor del 
utökat till 300 meter i dessa områden. Här finns värdefulla naturtyper som till exempel 
områden med ålgräs som är känsliga för den typen av ingrepp som ledningsdragning kan 
innebära.  

Transporteffektivt samhälle 
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till förslaget att ändra plan- och bygglagen så att en 
strategisk miljöbedömning ska göras för planer som medför betydande trafikflöden. 
Förvaltningen menar dock att betänkandet kunde bli tydligare när det gäller hur 
kommunal fysisk planering kan minska transportbehovet. Detta då kommuner i dagsläget 
inte tillräckligt använder befintliga verktyg för att minimera transportutsläpp genom 
fysisk planering. Förvaltningen föreslår att ett sådant förtydligande kan utgå från FN:s 
klimatpanel IPCC1 enligt vilken koldioxidsnål stadsplanering har följande fyra 
huvudkomponenter: 

• Täthet 

• Funktionsblandning  

• Konnektivitet (finmaskigt gatunät) 

• Tillgänglighet (till önskvärda transportslag) 

Förvaltningen vill också lyfta att det finns verktyg för att uppskatta transportutsläpp för 
detaljplaner. Sådana verktyg inkluderar Göteborgsregionens ”Hållbarhetsverktyget” eller 
Spacescapes ”Klimatkalkyl”. Utredningen bör överväga att hänvisa till sådana verktyg i 
sitt fortsatta arbete.  

 
1 Ramverket återfinns i IPCC:s femte utvärderingsrapport, kapitlet ”Mitigation of Climate 
Change”, delkapitel 12 ”Human Settlements, Infrastructure and Spatial Planning”. 
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Vidare ställer sig miljöförvaltningen positiv till förslaget att ge transporter som utgör 
följdföretag ökad vikt vid prövningar. Det innebär också att det kommer att krävas tillsyn 
inom ett delvis nytt tillsynsområde. För att säkerställa att tillsynen blir likvärdig och 
effektiv på nationell nivå rekommenderar vi att Naturvårdsverket säkerställer att det 
snabbt finns tillsynsvägledning tillgängliga för tillsynsmyndigheterna inom området. 

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Marcus Jahnke 

Avdelningschef 
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Svar på remiss slutbetänkande Rätt för 
klimatet (SOU 2021:21) 
Sammanfattning 
Trafikkontoret stödjer utredningens förslag i sin helhet. 

Trafikkontoret har i detta remissvar valt att svara på delen gällande transporteffektivt 
samhälle. Trafikkontoret vill understryka vikten av systemperspektiv på infrastruktur för 
att främja hållbara transporter. Förvaltningen ser även positivt på de ändringar i 
Trafikverkets instruktion som föreslås och på den förändring gällande miljöbalken och 
plan- och bygglagen som beskrivs.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslagen kommer att påverka företag i olika grad beroende på bransch och på hur pass 
påverkad branschen är av åtgärder som syftar till att minska trafikarbetet med personbil, 
lastbil och inrikes flyg. Förutsättningarna för transportköpande och transportberoende 
företag kommer att förändras. Ett ökat fokus på transporteffektivitet och tillgänglighet i 
transportplaneringen kan till exempel få till följd att bilberoende större handelsplatser och 
arbetsplatser blir mindre attraktiva. Detta kan gynna konkurrerande verksamheter med 
större möjligheter till ett hållbart resande. 

Åtgärder som ökar kostnaderna för godstransporter kan påverka den svenska industrins 
konkurrenskraft negativt. Det finns dock flera åtgärder som kan minska trafikarbetet med 
lastbil utan att nödvändigtvis öka kostnaderna för godstransporter, till exempel att göra 
det möjligt att använda längre och tyngre lastbilar och åtgärder för att stärka 
godstransporter på järnväg.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utredningen bedömer att förslagen kommer att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser 
betydligt jämfört med om de inte genomförs (nollalternativet). Utsläppsminskningar 
förväntas inom vägtransportsektorn till följd av minskad användning av fossila 
drivmedel. Förslagen bedöms även leda till utsläppsminskningar inom andra sektorer, då 
biodrivmedel som idag används till vägtransporter istället kan ersätta fossila bränslen i 
andra verksamheter.  

Bedömning ur social dimension 
Genom att förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt förbättras ökar tillgången 
till hållbara resor för grupper som inte kör bil eller kör bil i mindre utsträckning, 
exempelvis kvinnor, barn, äldre och ekonomiskt svaga. Förslagen kan vidare förväntas få 
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Utfärdat 2022-09-14 
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Handläggare 
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en positiv påverkan på möjligheten att nå de integrationspolitiska målen. Åtgärder för att 
minska biltrafiken kan däremot förväntas leda till sämre tillgänglighet med bil, 
exempelvis genom att sänkta hastighetsgränser ökar restiderna, vilket särskilt drabbar 
grupper som av olika anledningar saknar alternativ till bilen. Att i linje med utredningens 
förslag förbättra förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive genom 
omfördelning av vägytor, samtidigt som hastigheter sänks för bilar har en positiv 
inverkan på trafiksäkerheten. Genom att främja åtgärder för minskat vägtrafikarbete och 
sänkta hastigheter förväntas utredningens förslag resultera i minskade luftföroreningar av 
till exempel partiklar och kväveoxider. Förslagen bidrar därigenom till att uppfylla bland 
annat miljökvalitetsmålen frisk luft och god bebyggd miljö. 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har översänt Miljödepartementets slutbetänkande Rätt för klimatet 
(SOU 2021:21) till trafikkontoret för besvarande. Klimaträttsutredningens slutbetänkande 
redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till 
klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle. 
Trafikkontoret har i detta remissvar valt att svara på delen gällande transporteffektivt 
samhälle. Svar ska lämnas till stadsledningskontoret 26 september 2022.  

Beskrivning av ärendet/Förvaltningens bedömning 
Minskat vägtrafikarbete  
Trafikkontoret ser att betänkandet i stort lyfter fram de tänkbara åtgärder och de 
utmaningar som Göteborgs Stad har för att nå klimatmålen. Transportsektorn är en av tre 
stora källor till utsläpp inom kommunen och för att nå klimatmålen krävs skarpa åtgärder, 
inte bara inom kommunens gränser utan också nationellt.  

För att vara i linje med Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp av 
växthusgaser senast 2045 behöver transportsystemets klimatomställning stå på tre ben: 
transporteffektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel inklusive elektrifiering samt 
energieffektiva fordon och fartyg.  

Trafikkontoret har konstaterat att trots dagens utveckling av elektrifiering och biobränslen 
krävs 25 procent minskning av det motoriserade vägtrafikarbete till 2030 för att klara 1,5 
graders målet 

Trafikkontoret ser därför positivt på utredningens föreslag gällande att införa begreppet 
transporteffektivt samhälle i de nationella och regionala planerna samt att parametern 
trafikarbete, kopplas till begreppet transporteffektivt samhälle och konkretiseras.  

Trafikkontoret har under 2022 tagit fram en metod för att mäta motoriserat 
vägtrafikarbete för att kunna följa utvecklingen och utöka möjligheten till att införa de 
åtgärder som mest effektivt minskar det motoriserade vägtrafikarbetet. Detta är dock ett 
arbete som kräver utveckling tillsammans med åtgärder som faktiskt minskar trafiken.  

För att trafikarbetet ska kunna minska behöver kommuner, regioner och stat agera 
gemensamt vilket också framgår av utredningen. Med detta menar utredningen att 
infrastrukturobjekt i den nationella planen och i länsplanerna ska vara 
samhällsekonomiskt lönsamma även vid en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle 
där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg inte ökar.  
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Trafikkontorets ser positivt på utredningens förslag att ändra Trafikverkets instruktion så 
att myndigheten får i uppgift att verka för ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet 
med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. Förslagen om stärkt styrning mot ett 
transporteffektivt samhälle förstärker effekten av utredningens övriga förslag som syftar 
till att öka genomslaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen.  

Utredningen menar att fyrstegsprincipen inte tillämpas som avsett. Dagens planering med 
åtgärdsvalsstudier som bas utgår från identifierade lokala brister i stället för från ett 
systemperspektiv som ofta är nödvändigt för att identifiera brister relaterade till klimat- 
och miljömål. Trafikkontoret har tillsammans med andra kommunala aktörer sett 
svårigheten att planera för ett minskat vägtrafikarbete då det är olika aktörer som har 
rådighet över frågan. En utökad samverkan med Trafikverket och regioner välkomnas för 
att nå klimatmålen.  

Utredningen föreslår att Trafikverkets instruktion ska ändras mot ett bredare uppdrag med 
en inkludering i att planera, föreslå, finansiera och genomföra åtgärder som kan påverka 
transportefterfrågan, val av transportsätt eller ge effektivare användning av befintlig 
infrastruktur. Detta är positivt men i det arbetet är det centralt att samverkan sker med 
kommunerna och att den kunskap som finns om den lokala kontexten tas om hand.  

Trafikkontoret vill understryka samstämmighet i utredningens synpunkter om 
transportplanering. Transportplanering utifrån en basprognos med fortsatt ökad biltrafik, 
lastbilstrafik och flygresande riskerar att leda till åtgärder som inte passar in i ett framtida 
hållbart och transporteffektivt samhälle.  

Hållbar planering 
Den fysiska planeringen på kommunal nivå har stor betydelse för ett transport- och 
energieffektivt samhällsbyggande. Utredningen föreslår en ändring i Plan- och bygglagen 
(PBL) som anger att en strategisk miljöbedömning ska göras för en plan som medför 
betydande trafikflöden. De föreslagna ändringarna innebär att kommunerna i ett tidigt 
skede av den fysiska planeringen ska beakta förutsättningarna för tillgänglighet och 
närhet till olika samhälls- och servicefunktioner. Det minskar behovet av transporter och 
möjliggör ett ökat resande med gång, cykel och kollektivtrafik.  

Kunskapen om planeringens betydelse för ett hållbart samhälle finns i den kommunala 
organisationen men kraftfull styrning saknas. En förändring i PBL som leder i riktning 
mot detta vore därför av stor vikt.  

Genom att förändra platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken, så att även klimatpåverkan 
blir en faktor att ta hänsyn till, kan ytterligare stärka byggandet av ett hållbart samhälle. 
Den föreslagna förändringen innebär att det även ska beaktas att ändamålet med 
verksamheten eller åtgärden ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan eller största 
bidrag till att minimera klimatförändringar när en plats ska väljas. Den sammantagna 
bedömningen i det enskilda fallet avgör vilket intresse som väger tyngst. Ett 
förtydligande av platsvalsregeln bidrar även till att stärka utredningens förslag om att 
föreskriva villkor för transporter.  
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Yttrande Rätt för klimatet SOU 2022:21 

Sammanfattning av synpunkter 
Göteborg Energi ser i sin helhet positivt på utredningens förslag. Om elektrifieringen 
ska vara möjlig i den takt som industri och samhälle räknar med så krävs det även 
lagändringar. Tillståndsprocesser måste kortas och klimaträttsutredningen 
innehåller väl underbyggda förslag som kan åstadkomma just detta. Tiden är knapp 
och dessa förslag behöver skyndsamt omsättas till handling. 

På samma sätt som det inte är rimligt eller hållbart med en ständigt ökande trafik är 
det heller inte rimligt eller hållbart med ständigt ökande energi- och 
drivmedelanvändning då tillgången till dessa inte är oändlig. Bolaget vill därför 
understryka vikten av effektiv och sparsam energi- och drivmedelanvändning inom 
transportsektorn. 

Bolaget är positivt till förslaget om en klimatanpassad platsvalsregel. 

Göteborg Energis synpunkter på utredningens förslag 
Göteborg Energi tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på slutbetänkandet 
Rätt för klimatet (SOU 2022:21). Bolagets verksamhet, anläggningar och 
distributionsnät, som utgör viktiga delar i Göteborgsområdets energisystem, 
omfattas i stor utsträckning av miljöbalken. Klimaträttsutredningens förslag har 
därmed en stor påverkan på bolagets verksamhet och miljöskyddsarbete. Bolaget 
ser i sin helhet positivt på utredningens förslag men lämnar följande synpunkter och 
kommentarer. 
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Underlättande av byggande av elnät 
Sverige och Göteborg står inför en omfattande elektrifiering. Prognoser anger en 
fördubbling av svensk elkonsumtion och vi står i och med det inför en ny era av 
elnätsutbyggnad. På 135 år har effektkapaciteten byggts upp till dagens 850 MW. På 
mindre än 15 år väntas elbehovet öka till dubbelt så stort! Det är en ökning av aldrig 
tidigare skådat slag och det ställer stora krav på att vi snabbt skalar upp och bygger 
ut elnäten och kraftförsörjning i Västsverige. Göteborg Energi växlar nu upp 
investeringsökningar, både ny- och reinvesteringar.  
 
Den utbyggnadstakt som samhället förutsätter är dock inte möjlig med det 
arbetssätt som tillämpas idag. Både bolag och myndigheter arbetar hårt för att 
effektivisera sina interna processer och arbetssätt. Om elektrifieringen ska vara 
möjlig i den takt som industri och samhälle räknar med så krävs det även 
lagändringar. Det råder stark politisk konsensus kring att tillståndsprocesser måste 
kortas. Klimaträttsutredningens del I och del II innehåller väl underbyggda förslag 
som kan åstadkomma just detta. Tiden är redan knapp och dessa förslag behöver 
skyndsamt omsättas i handling. 

Transporteffektivt samhälle 
Bolaget instämmer i utredningens uppfattning att för att vara i linje med Sveriges 
långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 behöver 
transportsystemets klimatomställning stå på tre ben: transporteffektivt samhälle, 
hållbara förnybara drivmedel inklusive elektrifiering samt energieffektiva fordon 
och fartyg. Enligt utredningen krävs en utveckling mot ett transporteffektivt 
samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar för att 
transportsektorns klimatomställning ska ske på ett miljömässigt och socialt hållbart 
sätt samt för att den ska vara robust mot förändrade omvärldsförutsättningar. 
Bolaget instämmer också i utredningens slutsats att transportplaneringen inte 
längre kan baseras på en prognos som leder till en ohållbar ökning av bil- och 
lastbilstrafik samt flygresande. På samma sätt som det inte är rimligt eller hållbart 
med en ständigt ökande trafik är det heller inte rimligt eller hållbart med ständigt 
ökande energi- och drivmedelanvändning då tillgången till dessa inte är oändlig. 
Bolaget vill därför understryka vikten av effektiv och sparsam energi- och 
drivmedelanvändning inom transportsektorn. 
 
En klimatanpassad platsvalsregel 
En klimatanpassad platsvalsregel föreslås i 2 kap 6 § miljöbalken, så att minsta 
klimatpåverkan eller största bidrag till att minimera klimatförändringar ska uppnås 
när plats ska väljas för en åtgärd. Bolaget är positivt till förslaget. 
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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. 
 
 
Göteborg som ovan 
 
GÖTEBORG ENERGI AB 
 
 
Alf Engqvist 
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Förslag till yttrande till Miljödepartementet   Bilaga 6 
 

m.remissvar@regeringskansliet.se  
i.remissvar@regeringskansliet.se  

sebastian.axelsson@regeringskansliet.se 
Miljödepartementets diarienummer M2022/01364 

 
 

   

 

Göteborgs Stads yttrande över Miljödepartementets remiss - 
Slutbetänkande Rätt för klimatet, En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)  
 
Göteborgs Stad bedömer att betänkandet är väl genomarbetat och att dess förslag bidrar 
till att uppfylla Sveriges klimatmål. Staden är i huvudsak positiv till det förslag som 
utredningen redovisar men bedömer samtidigt att det behövs fler förändringar för att 
uppnå nationella och lokala miljö- och klimatmål. 

DEL I – Främja bidrag till klimatomställningen 
Göteborgs Stad stödjer förslaget att ändra platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken så att 
även klimatpåverkan blir en faktor att ta hänsyn till vid miljöprövning. Det kan stärka 
byggandet av ett hållbart samhälle. Den sammantagna bedömningen i det enskilda fallet 
avgör vilket intresse som väger tyngst. Ett förtydligande av platsvalsregeln bidrar även 
till att stärka utredningens förslag om att föreskriva villkor för transporter.  

Göteborgs Stad anser att det är bra att Försvarsmakten ska få ett fristående uppdrag om att 
ta fram vägledning om hur verksamheter som bidrar till klimatomställningen kan 
samexistera med försvarets verksamheter utan att påtagligt motverka totalförsvarets 
intressen eller orsaka påtaglig skada på områden som är av riksintresse på grund av att de 
behövs för totalförsvarets anläggningar enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. 

DEL II – Underlätta byggande av elnät 
Göteborg liksom övriga landet står inför en omfattande elektrifiering. Stadens 
energibolag har investeringsökningar avseende både ny- och reinvesteringar. Liksom 
utredningen bedömer Göteborgs Stad att det krävs lagändringar om elektrifieringen ska 
vara möjlig i den takt som industri och samhälle räknar med.  

Göteborgs Stad stödjer förslaget att Länsstyrelserna ska få i uppdrag att se över sin roll så 
att den blir tydligare och mer enhetlig i samråd respektive prövning av linjekoncession. 
Staden ställer sig även positiv till förslaget att det införs en möjlighet att begära 
förhandsbesked om en ledning uppfyller kraven för att anses lämplig enligt ellagen och 
att förhandsbesked blir bindande. För att kunna ge besked kommer det dock att krävas ett 
bra underlag.  

Staden ser en risk att naturmiljön kan påverkas negativt av utredningens förslag kring 
undantag från miljöbalkens strandskyddsregler och vill påminna om att även om 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:sebastian.axelsson@regeringskansliet.se
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dispenser nästan alltid lämnas i dagsläget, är dispenserna ofta förenade med villkor som 
minimerar miljöpåverkan. Om förslaget om undantag från strandskyddsreglerna 
genomförs kan incitamentet att undvika dragning genom strandskyddade områden 
försvinna.  

Avgörande för att förslaget inte kommer att påverka naturmiljön negativt är att 
länsstyrelserna har resurser att säkerställa att hänsyn tas till strandskyddets syften i 
samrådsprocessen. Denna fråga är inte klargjord i utredningen utan hänskjuts till ett 
framtida uppdrag till länsstyrelsen.  Staden föreslår, som ett möjligt tidsbesparande 
alternativ, att frågan om dispens från strandskydd inkluderas i koncessionsprövningen, 
där det finns möjlighet att ställa villkor.  

Staden vill uppmärksamma att utredningen inte nämner de strandnära havsområden där 
ledningsdragning riskerar att påverka känsliga miljöer. Det är viktigt att naturvärden 
undersöks och att ledningsdragning samt arbetssätt anpassas för att minimera påverkan i 
dessa områden. För att ansluta havsbaserad elkraft till land, eller för att försörja öar med 
el, är det ofta nödvändigt att kablar går via havsbotten. I Göteborgs Stad är strandskyddet 
till stor del utökat till 300 meter i dessa områden. Här finns värdefulla naturtyper som till 
exempel områden med ålgräs som är känsliga för den typen av ingrepp som 
ledningsdragning kan innebära.  

DEL III – Transporteffektivt samhälle 
Göteborgs Stad ser att betänkandet i stort lyfter fram de tänkbara åtgärder och de 
utmaningar som staden har för att nå klimatmålen. Transportsektorn är en av tre stora 
källor till utsläpp inom kommunen och för att nå klimatmålen krävs skarpa åtgärder, inte 
bara inom kommunens gränser utan också nationellt.  

För att vara i linje med Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp av 
växthusgaser senast 2045 behöver transportsystemets klimatomställning stå på tre ben: 
transporteffektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel inklusive elektrifiering samt 
energieffektiva fordon och fartyg. I arbetet med stadens miljö- och klimatprogram har 
staden konstaterat att trots dagens utveckling av elektrifiering och biobränslen krävs 25 
procent minskning av det motoriserade vägtrafikarbete till 2030 för att klara 1,5 graders 
målet. 

Transportfrågor och Trafikverket 
Enligt utredningen innebär nuvarande lagstiftning en otydlig reglering av hur den 
nationella planen för transportinfrastruktur, länsplanerna för regional 
transportinfrastruktur och Trafikverket ska förhålla sig till behovet av ett 
transporteffektivt samhälle. Göteborgs Stad är positiv till utredningens förslag att 
begreppet transporteffektivt samhälle införs i förordningarna som reglerar den nationella 
planen för transportinfrastruktur och länsplanerna för regional transportinfrastruktur.  
Göteborgs Stad ser positivt på att en mätbar parameter, trafikarbete, kopplas till begreppet 
transporteffektivt samhälle för att konkretisera dess innebörd. Det är dock viktigt att 
begreppet transporteffektivitet preciseras och att det kan förändras med 
samhällsutvecklingen. 

Göteborgs Stad tillstyrker även förslaget om att Trafikverkets instruktion ändras så att det 
tydliggörs att myndighetens uppdrag är bredare än infrastrukturplanering. Förslaget att 
Trafikverkets instruktion ska ändras mot ett bredare uppdrag med en inkludering i att 
planera, föreslå, finansiera och genomföra åtgärder som kan påverka transportefterfrågan, 
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val av transportsätt eller ge effektivare användning av befintlig infrastruktur är positivt. 
Staden anser att det är bra att utredningen förslår att Trafikverkets instruktion ändras så 
att myndigheten får i uppgift att verka för ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet 
med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. Det är positivt utifrån att staden har svårt 
att driva dessa frågor när det kommer till kommun- och regionöverskridande frågor.  

Förslagen om stärkt styrning mot ett transporteffektivt samhälle förstärker effekten av 
utredningens övriga förslag som syftar till att öka genomslaget för fyrstegsprincipen i 
transportplaneringen vilket staden ser positivt på. Utredningen menar att 
fyrstegsprincipen inte tillämpas som avsett. Dagens planering med åtgärdsvalsstudier som 
bas utgår från identifierade lokala brister i stället för från ett systemperspektiv som ofta är 
nödvändigt för att identifiera brister relaterade till klimat- och miljömål. I det arbetet är 
det centralt att samverkan sker med kommunerna och att den kunskap som finns om den 
lokala kontexten tas om hand. Göteborgs Stad har sett svårigheten att planera för ett 
minskat vägtrafikarbete då det är olika aktörer som har rådighet över frågan. Göteborgs 
Stad tillstyrker utredningens förslag att inriktningen av den nationella planen respektive 
länsplanerna ska bestämmas med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande 
helhetsperspektiv på transportsystemet och fyrstegsprincipen.  

Göteborgs Stad är positiv till att Trafikverket ska samverka med Boverket, 
Naturvårdsverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Sveriges kommuner och 
regioner. 

Vidare ser staden positivt på att Trafikverket får i uppgift att stödja andra aktörer, 
exempelvis mindre kommuner, i deras arbete med åtgärder som kan påverka 
transportefterfrågan, val av transportsätt eller som ger effektivare användning av befintlig 
infrastruktur. 

Göteborgs Stad stödjer att förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar med mera föreslås få ett tillägg som innebär att 
statlig medfinansiering får beviljas för åtgärder som kan minska behovet av 
nybyggnationer eller större ombyggnationer av transportinfrastruktur genom att påverka 
transportefterfrågan, val av transportsätt eller genom en effektivare användning av 
befintlig transportinfrastruktur. Det är positivt att tillägg görs för att specifikt förtydliga 
att kommuner och regioner ska kunna ta emot medfinansiering för sådana åtgärder. 

Redan beslutade objekt och projekt 
Utredningen föreslår att den som upprättar den nationella planen respektive en länsplan 
ska fastställa om tidigare beslutade infrastrukturobjekt, som ännu inte byggstartats, följer 
den inriktning som bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen. Den 
som upprättar sådana planer förutsätts se till att endast infrastrukturobjekt som följer den 
inriktningen inkluderas i föreliggande planförslag, om det inte finns särskilda skäl för 
undantag. Förslaget förväntas bland annat minska transportplaneringens inneboende 
tröghet avseende inriktningsförändringar och samverkar i hög grad med förslaget om 
ändrad utgångspunkt för planernas inriktning. Göteborgs Stad ser ett gott syfte med 
förslaget men ställer frågande till vad det innebär bland annat ur ett demokratiskt 
perspektiv. Hur förhåller det sig till exempel till hur man ser på tidigare fattade 
demokratiska beslut och hur länge de ska gälla.  

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 12 (12) 
   
   

Prognos – scenarier 
Göteborgs Stad är positiv till att Trafikverkets instruktion ändras så att myndigheten ska 
ta fram och tillhandahålla scenarier för trafikutvecklingen i stället för en trafikprognos. 
Trafikverket föreslås få i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter precisera hur 
den scenariobaserade arbetsmetodiken ska utformas vilket staden ser positivt på.  

Plan- och Bygglagen 
Göteborgs Stad ställer sig positiv till förslaget att ändra plan- och bygglagen så att en 
strategisk miljöbedömning ska göras för planer som medför betydande trafikflöden. De 
föreslagna ändringarna i plan- och bygglagen och i länsstyrelseinstruktionen ger stöd för 
att länsstyrelsen i samråds- och granskningsförfarandet i de olika planprocesserna ska 
verka för åtgärder som styr samhällsplaneringen mot ett transporteffektivt samhälle. 
Göteborgs Stad anser att det är viktigt att Länsstyrelsen roll förtydligas och vad de olika 
förslagen innebär avseende ansvarsfördelning och möjligheter till ingripandegrund.  
(Ingripandegrund - De statliga och mellankommunala intressen som länsstyrelsen har 
tillsyn över brukar kallas länsstyrelsens ingripandegrunder). 

Göteborgs Stad anser att det borde göras tydligare när det gäller hur kommunal fysisk 
planering kan minska transportbehovet. Staden föreslår att ett sådant förtydligande kan 
utgå från FN:s klimatpanel IPCC1 enligt vilken koldioxidsnål stadsplanering har följande 
fyra huvudkomponenter: täthet, funktionsblandning, konnektivitet (finmaskigt gatunät) 
och tillgänglighet (till önskvärda transportslag). Staden vill också lyfta att det finns 
verktyg för att uppskatta transportutsläpp för detaljplaner som utredningen som 
utredningen bör överväga att hänvisa till i sitt fortsatta arbete. Exempel på sådana verktyg 
är Göteborgsregionens ”Hållbarhetsverktyget” och Spacescapes ”Klimatkalkyl”.  

Miljöbalken 
Göteborgs Stad ser positivt på att utredningen föreslår att miljöbalken ändras så att ett 
tillstånd enligt miljöbalken i förekommande fall ska innehålla transportvillkor. På så vis 
måste prövningsmyndigheten ta ställning till behovet av sådana villkor och endast avstå 
från att föreskriva transportvillkor om det inte är aktuellt eller befogat i det enskilda fallet. 

Staden ställer sig även positiv till förslaget att ge transporter som utgör följdföretag ökad 
vikt vid miljöprövningar. För staden innebär det att det kommer att krävas miljötillsyn 
inom ett delvis nytt tillsynsområde. För att säkerställa att tillsynen blir likvärdig och 
effektiv på nationell nivå bör Naturvårdsverket säkerställa att det snabbt finns 
tillsynsvägledning tillgänglig för tillsynsmyndigheterna inom området. 

 
1 Ramverket återfinns i IPCC:s femte utvärderingsrapport, kapitlet ”Mitigation of Climate 
Change”, delkapitel 12 ”Human Settlements, Infrastructure and Spatial Planning”. 
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