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Remissvar över slutbetänkande SOU 2022:21 – 

Rätt för klimatet 

(Ert diarienummer M2022/01364) 

Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerat betänkande.  

I slutbetänkandet lämnas förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden:  

i. främja bidrag till klimatomställningen (genom ändringar i miljöbalken och 

relaterade förordningar), 

ii. underlätta byggande av elnät (genom ändringar i ellagen och relaterade 

förordningar), och 

iii. skapa ett transporteffektivt samhälle (genom ändringar i plan- och 

bygglagen och relaterade förordningar). 

Jordbruksverket har tagit del av förslagen i betänkandet och har inga synpunkter på 

förslagen om att främja bidrag till klimatomställningen och att skapa ett 

transporteffektivt samhälle och de ändringar som förslagen skulle innebära i 

miljöbalken respektive plan-och bygglagen och relaterade förordningar.  

Med anledning av förslagen om att underlätta byggandet av elnät vill 

Jordbruksverket framföra följande. Elledningar leder till inskränkningar i 

jordbrukarnas möjlighet att disponera marken vilket leder till högre kostnader som 

ofta är svåra för primärproducenterna att täcka i efterföljande led. Vi ser därför 

positivt på, och vill framhålla vikten av, förslaget om att ersättningsreglerna ses 

över genom en egen utredning.  

Vi konstaterar också att vi måste värna jordbruksmarken för att kunna ha en 

livsmedelsproduktion och nå miljömålen. För att säkerställa Jordbruksverkets 

uppdrag, livsmedelsstrategin och beredskapsarbetet bör man vara ytterst restriktiv 

med att ta jordbruksmark i anspråk för andra ändamål och man bör därför i 

möjligaste mån använda skonsam teknik eller annan mark än jordbruksmark vid 

genomförandet av förslaget.  
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I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Johan Penner har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Ida 

Lindblad Hammar, Olof Johansson, John Andersson, Bengt Johnsson och Sara 

Sundelius deltagit. 

Christina Nordin Johan Penner 

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till 

Näringsdepartementet 

sebastian.axelsson@regeringskansliet.se 
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