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 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
 sammanträde den 9 november 2016 
 
 
 
 
Remiss: Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och 
miljöpåverkan 
Remiss från Miljö- och energidepartementet, dnr. M2015/03518/Nm  
Remisstid: 15 november 2016. 

Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 
 
att   överlämna yttrande till Miljö- och energidepartementet enligt bilaga 1 
 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer med Naturvårdsverket angående prövningen av 
torvtäkter och energipolitiska styrmedel för energitorv. Nämnden framhåller att vägledningen 
om redovisning av klimateffekter i samband med prövning bör tas fram så snart som möjligt. 
Nämnden föreslår att ytterligare utredning görs av styrmedel för användningen av odlingstorv 
och strötorv. 

Ärendet 
Naturvårdsverket har i juni i år redovisat ett regeringsuppdrag. Uppdraget var att analysera 
torvutvinningens och torvanvändningens miljöpåverkan med avseende på klimat och övriga 
miljöaspekter. 
 
Uppsala kommun är remissinstans och har uppdragit åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att 
besvara remissen. 
 
Naturvårdsverket konstaterar bland annat: 

• Dikade torvmarker läcker växthusgaser. 
• Klimatpåverkan från dikade våtmarker är olika stor beroende på 

dräneringsförhållanden, näringsstatus och typ av växtlighet på torvmarken. 
• Läckaget av växthusgaser ökar vid torvutvinning. 
• Användning av torv bidrar till global uppvärmning. 
• Rätt efterbehandling kan mildra täktens miljöpåverkan. 
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• Det behövs bättre underlag för att väga in klimatpåverkan vid prövning av torvtäkter. 
• Reglerna om ekologisk kompensation bör kunna tillämpas även på torvtäkttillstånd. 
• Energipolitiska styrmedel som gynnar energitorv bör avvecklas. 
• Det behövs bättre kunskap om statusen för torvbildande våtmarker i Sverige och om 

miljö- och klimatpåverkan från dikade torvmarker. 
 
Nedan sammanfattas vad Naturvårdsverket skriver om prövning av torvtäkter enligt 
miljöbalken och om ekonomiska styrmedel.  
 
Prövning av torvtäkter 
Det behövs bättre redovisning av täktens klimatpåverkan i miljökonsekvensbeskrivningar. 
Naturvårdsverket konstaterar att detta kan uppnås med stöd av lokaliseringsreglerna och 
MKB-bestämmelserna i miljöbalken. Som stöd för redovisning av klimatpåverkan behövs en 
vägledning som Naturvårdsverket är berett att ta fram. Verket vill dock inte påbörja arbetet 
med vägledningen omedelbart utan vill invänta en planerad lagändring (avskaffandet av 
torvlagen) som också kommer att påverka tillståndsprövningen av torvtäkter.  
 
Naturvårdsverket föreslår att den undre gränsen för anmälningsplikt för husbehovstäkter av 
torv tas bort. Syftet med förslaget är att minska risken att värdefulla våtmarker naggas i 
kanten samt att även husbehovstäkter ska redovisa klimatpåverkan om tillsynsmyndigheten 
bedömer att det behövs för prövningen. I Uppsala kommun finns inga husbehovstäkter av 
torv.  
 
Ekonomiska styrmedel 
Naturvårdsverket föreslår att den nuvarande befrielsen av energiskatt för torv tas bort samt att 
torv inte längre kan ge elcertifikat. Syftet med förslaget är att användningen av torv som 
bränsle ska betala sina miljöskadekostnader och inte gynnas på ett otillbörligt sätt. 
 
Naturvårdsverket lämnar inga förslag på ändrade styrmedel när det gäller användningen av 
odlingstorv och strötorv. Även dessa användningar innebär att kol tillförs atmosfären. Det 
beräknas att torven bryts ned inom ca 10 år i användningen. Klimatutsläpp från användningen 
av odlings- och strötorv är inte försumbar, utan kan uppgå till någon procent av Sveriges 
samlade utsläpp. Precis som för energitorven är potentialen för minskade klimatutsläpp 
betydligt större när det gäller användningen än när det gäller lokaliseringen av 
täktverksamheten.  
 
 
 
Lars Wedlin 
tf. miljödirektör 

Bilagor 
Bilaga 1: Yttrande över Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan 
Bilaga 2: Sammanfattning ur Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och 
miljöpåverkan  
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 Miljö- och energidepartementet 
 
 m.registrator@regeringskansliet.se 
 
 
 
 
Yttrande över Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och 
miljöpåverkan 
Remiss från Miljö- och energidepartementet, dnr. M2015/03518/Nm  
Remisstid: 15 november 2016. 
 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun har följande synpunkter: 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer med Naturvårdsverket om att det inte behövs 
någon lagändring för att hänsyn ska tas till klimateffekter vid prövning av torvtäkter. 
Nämnden anser dock att den vägledning som Naturvårdsverket åtar sig att ta fram bör tas fram 
så fort som möjligt eftersom planerade nya täkter då kan prövas med ett bättre 
kunskapsunderlag. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer om att den nedre prövningsgränsen för 
husbehovstäkter av torv ska tas bort så att dessa blir anmälningspliktiga oavsett storlek.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden stödjer förslaget att de energipolitiska styrmedel som gynnar 
energitorv avvecklas. 
 
Naturvårdsverket lämnar inga förslag på styrmedelsförändringar när det gäller användningen 
av odlingstorv och strötorv. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill därför att ytterligare 
utredning görs av styrmedel för användningen av odlingstorv och strötorv. Nämnden föreslår 
att regeringen i samband med behandlingen av ärendet uppdrar åt lämplig myndighet att 
utreda detta.  
 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
 
Bengt Fladvad Lars Wedlin 
ordförande  tf. miljödirektör 
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