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Delbetänkandet SOU 2016:47 En klimat- och 

luftvårdsstrategi för Sverige 

Sammanfattning 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) delar i stort slutsatserna i 

betänkandet. Myndigheten delar dock inte utredningens förslag när det gäller 

upprättandet av ett nationellt sotningsregister. MSB ser inget behov av att ett 

sådant register upprättas i förhållande till det uppdrag som myndigheten har 

inom området.   

Kommentarer 

Övergång till förnyelsebara bränslen 

Förslagen innebär bland annat att Sverige senast 2045 inte ska ha några netto-

utsläpp av växthusgaser. MSB är positiv till denna ambition men vill framföra 

behovet av att parallellt med denna omställning bevaka att den temporära 

förstärkningen i energiförsörjningen som finns lokalt på många orter och 

anläggningar också klarar en omställning till nya bränslen. Framförallt gäller 

det att trygga bränsleförsörjningen och bevaka lagringsegenskaperna hos nya 

bränslen. Distribution, lagring och funktionalitet av bränsle och drivmedel är 

aspekter som måste beaktas i det kommande omställningsarbetet för att 

säkerställa samhällets förmåga att hantera eventuella kriser.  

Risker förknippade med förändrade egenskaper hos nya bränslen måste 

beaktas vid omställning. Detta gäller bland annat risker vid distribution, 

lagring och hantering samt räddningstjänstens förutsättningar att genomföra 

effektiva insatser vid olyckor. Förändrade risker kräver utveckling och 

anpassning av teknik och metod för att genomföra insatser. 

Nationellt sotningsregister 

Varken Räddningsverket eller MSB har haft ett nationellt sotningsregister. Det 

fördes diskussioner under tidigt 2000-tal om att skapa ett sådant register men 

det upprättades aldrig. Det finns därför ingen nationell samlad bild av 

småskaliga förbränningsanläggningar. MSB genomför årligen en uppföljning 
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av hur kommunerna arbetar med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I 

denna årsuppföljning finns vissa uppgifter som rör hur många fasta 

förbränningsanordningar det finns i förhållande till hur många rengöringar och 

brandskyddskontroller som genomförts i kommunen. Denna övergripande 

dokumentation kan dock inte anses utgöra grunden för den sorts detaljerade 

geografiska register som krävs för att kunna göra en simulering av utsläpp på 

en mindre avgränsad yta. Det finns i denna årsuppföljning inga uppgifter om 

de enskilda förbränningsanordningarnas standard eller dess geografiska 

placering. Att skapa ett sådant register som möjliggör detaljerade analyser av 

utsläpp innebär därför att det behöver byggas upp från grunden. I förhållande 

till MSBs brandförebyggande uppdrag ser vi i nuläget inget behov av att ett 

sådant register upprättas och därmed borde detta inte vara en fråga för MSB.  

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Anna Nordlander har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Cecilia 

Nyström, enhetschefen Patrik Perbeck och handläggaren Håkan Sten deltagit. 

 

 

 

Nils Svartz 

 

 Anna Nordlander 

 

 

 

 

Kopia till: 

JU-SSK 


	Delbetänkandet SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

