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demand

Riktade 
klimatstyrmedel:

Främst inom 
transportsektorn, 

basindustri, och  i form 
av utvecklad

koldioxidprissättning 
Samhälls-

planering för en 
hållbar samhälls-

utveckling
Infrastrukturplanering

Livsmedelsstrategi                       

Skogsprogram, 
bioekonomistrategi

Cirkulär ekonomi, 
delande ekonomi, 

digitaliseringsstrategi

Näringsliv
och innovation

Sektors/målöver-
gripande strategier
Klimatfrågan integreras i 
alla politikområden



SKL:s ställningstaganden (kansli)
 Fortsatt kommunalt ansvar. 

 Avstyrker ”säkerställd försörjning”. Dagens krav nog tydliga.

 Avstyrker reglering att tillvarata samverkan inom vattenförsörjning.

 Avtalssamverkan bör förstärkas.

 Skydda vattentäkter med störst risker, där större mängd personer 
nyttjar vattentäkten.

 Tillstyrker att kommun ansöker hos länsstyrelsen och länsstyrelsen 
överlåter till kommun i enskilda fall. 

 Färdigställ regionala vattenförsörjningsplaner före ansökningskrav 
gäller.



SKL synpunkter på MMB – OBS! prel.
• Positivt till förslaget, stort värde bred politisk enighet. 

Stöd för egna mål och arbete i kn, lt & reg.
• Positivt med stadsmiljöavtal, lokala styrmedel, 

komplettera de transportpolitiska målen & steg 1+2 satsningar.
• Förslagen räcker inte för 25 % reseandel kollektivtrafik & GC 2025 

- beteendemönster och flera statliga styrmedel behövs
• Instämmer i bättre vägledning för miljöbedömningar. 
• Länsstyrelsen väger ihop statens intressen i samlat underlag 

i tidigt skede av planprocessen. 
• Upphandling och mer praktiskt stöd. 

Del av statligt innovationsstöd för utvecklingsarbete. 
• Avstyrker anmälningsplikt vid byte av eldstad.



Nyckelfrågor för klimatanpassning
1. Ansvarsfördelning mellan stat, 

kommun och andra aktörer

2. Finansiering av åtgärder 

3. Anpassa lagstiftningen

4. Strategi för långsiktigt nationellt 
klimatanpassningsarbete



Klimatanpassningsutredningen
 Utredning november 2015 – februari 2017

 Utredare är Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmlands län

 Hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett 
förändrat klimat

 Fokus på ansvar och finansiering!

http://www.sou.gov.se/index.htm
http://www.sou.gov.se/index.htm


Vilka frågor trycker SKL på?
 ”En väg in” till myndigheter och departement 

 Klargör ansvarsfördelningen för åtgärder i befintlig bebyggelse

 Klargör finansieringsansvaret för de förebyggande åtgärderna 

 Förslag som är tillämpbara i befintlig miljö och ny bebyggelse 

 Anpassad lagstiftning

 Långsiktig nationell samordning 



SKLs programberedning för klimat 

 Partipolitisk sammansatt,
elva politiker från hela landet

 Uppdrag från SKL:s styrelse 
klimatanpassning och 
minskad klimatpåverkan

 Start hösten 2015, 
slutrapport mars 2017



Prioriterade frågor 
1. Förebygga och motstå klimatrelaterade händelser 

i kommuner, landsting och regioner

2. Ansvarsfördelning och samordning 
mellan staten, kommuner och landsting

3. Kommuner, landsting och regioner som 
spjutspetsar för minskad klimatpåverkan



Cirkulär ekonomi, Dir 2016:3
• Ola Alterå, 28 feb 2017, ME-dep

• Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall 
främja återanvändning av produkter
mål att främja mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi 

• Produkter för konsumentmarknaden, 
med särskilt intresse ur resurs- och miljöperspektiv

• Hinder i regelverk, standarder & samhällsstrukturer

• Affärsmodeller, handel med begagnat, reparationer, hyra…

• Kommuners ansvar att informera & främja förebyggande

http://www.sou.gov.se/index.htm
http://www.sou.gov.se/index.htm


Cirk ek. förslag - OBS! endast prel.
Övergripande förslag 
 Nytt miljömål/etappmål
 Nationell plattform
 Grön skatteväxling, inkl översyn av EUs momsdirektiv
 Ändrad avfallslagstiftning: fler aktörer (producentansvar, avreglering, certifiering 

etc.), 
ta bort handelshinder (EU-regler och WTO-regler)

 Offentlig upphandling
 Produktdesign

Konkreta förslag återanvändning & ökad nyttjandegrad konsumentprodukter

1. Hyber-avdrag – skatteavdrag för hyra, begagnat och reparation 

2. Stärk och tydliggör kommunens avfallsförebyggande roll, i avfallsplan & info, via taxan

3. Förebygg avfall i statliga och kommunala verksamheter

4. Bilpoolsdefinition, gatuparkering för bilpooler, reducerad moms bilpoolstjänster 

5. Stärk rätt & tid att reklamera undermåliga produkter (via EU)



Utkast dricksvattenutredningens 
remiss

2016-09-29

Ska tas i styrelsen 18 nov 2016



 Staten övergripande ansvar att dricksvattenkedjan ska vara säker. 
 Livsmedelsverket nationell expertmyndighet för dricksvattenfrågorna, 

huvudman för VAKA. 
 VAKA ordinarie uppdrag för dricksvattenrådet, finansieras inom ramen 

för rådet. 
 Ersättningsreglerna svåra att lösa i praktiken. Riskerar stjälpa 

utredningens tidsplan. 
 Tillstyrker kontrollstation 2020 under förutsättning att den genomförs 

som avstämning i förändringsprocessen. 
 VA-taxan avgift, ingen skatt. Kostnaderna varierar i kommunerna och 

måste få göra det eftersom behoven av investeringar varierar mellan 
olika kommuner.



Ekologisk kompensation 
 Kommittédirektiv 2016:23

 Utredare: Håkan Wåhlstedt 

 Utredningssekreterare: Karolina Ardesjö Lundén och Jim 
Nilsson

 Expertgrupp (24 st) statliga myndigheter, domstolsverket, 
forskare, departement, intresseorganisationer 

 Ett möte hittills

 Redovisas den 1 mars 2017 

http://www.sou.gov.se/index.htm
http://www.sou.gov.se/index.htm


Uppdraget 

 Identifiera och föreslå åtgärder för effektivare och mer 
konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation 
i samband med större exploatering och ingrepp 
i värdefulla mark- och vattenområden

 Motverka nettoförluster av biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster

 Se över relevant lagstiftning



Miljöbalken – ekologisk 
kompensation i dagens regelverk
 Dispensen från föreskrifter i naturreservat

 Beslut om tillstånd 

 Natura 2000-tillstånd

 Överskridande av miljökvalitetsnormer

 Miljöskada

 Regeringsprövning

 Vattenverksamhet



Miljötillsyn
1. Uppdrag och planering

2. Resultat går det att mäta?

3. Kommunsektorn behöver samarbeta



”Good enough”

q



Vi går vidare!

SKLs taxeprojekt fasta avgifter inom 
miljöbalken 



Projekten
Behovsutredning (jan-maj 2017)

 Leds av SKL

 Kommuner och stat deltar med fakta

 Redovisa juni 2017

 Sammanställning hösten 2017



Inte försent att delta
Anmäl ert intresse

Projekt Databas

Tove Göthner 
Tove.Gothner@skl.se

Projekt Behovsutredning

Michael Öhlund 
Michael.ohlund@skl.se

mailto:Tove.Gothner@skl.se
mailto:Michael.ohlund@skl.se

	Aktuella utredningar & initiativ
	En klimat- och luftvårds-strategi för sverige
	Miljömålsberedningen
	Bildnummer 4
	SKL:s ställningstaganden (kansli)
	SKL synpunkter på MMB – OBS! prel.
	Nyckelfrågor för klimatanpassning
	Klimatanpassningsutredningen
	Vilka frågor trycker SKL på?
	SKLs programberedning för klimat 
	Prioriterade frågor 
	Cirkulär ekonomi, Dir 2016:3
	Cirk ek. förslag - OBS! endast prel.
	Utkast dricksvattenutredningens remiss
	Bildnummer 15
	Ekologisk kompensation 
	Uppdraget 
	Miljöbalken – ekologisk kompensation i dagens regelverk
	Miljötillsyn
	”Good enough”
	Vi går vidare!
	Projekten
	Inte försent att delta

