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Remissen av Ds 2021:20 Förbud mot prospektering och 

nyexploatering av kol, olja och fossilgas 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit del av innehållet i 

promemorian och lämnar följande synpunkter. 

Det anges i promemorians avsnitt 7.4 att "om det geopolitiska läget skulle försämras och 

om inrättande av handelshinder skulle innebära att Sverige inte kan importera olja eller gas, 

kan ett förbud innebära att åtgärder för att upprätta inhemsk utvinning kompliceras och 

fördröjs". MSB anser därför att det åtminstone behöver formuleras ett undantag i 

föreslagna författningsändringar för sådan prospektering och utvinning som kan komma 

att behövas för totalförsvarets behov. 

Såväl det militära som civila försvaret kommer under en lång tid framöver att vara 

beroende av fossila bränslen. Ur försörjningsberedskapssynpunkt är det bästa om det finns 

en inhemsk pågående utvinning av de mineral som behövs för landets försörjning, oavsett 

om det exempelvis är olja, kol, uran, järn eller kalksten. Finns inte en inhemsk utvinning 

kan lagerhållning eller förberedelser för att snabbt kunna påbörja utvinning vara ett 

alternativ. Om inte sådana förberedelser kan göras bör åtminstone inte lagstiftningen i 

onödan vara utformad så att detta försvåras. 

I utredningen föreslås ett undantag för att det föreslagna förbudet inte ska påverka 

utvinningen av andra mineral som förekommer där de aktuella förbudsmineralen finns. 

Dock anges i förslaget till reglering att de aktuella förbudsmineralen då inte skulle få 

tillgodogöras, utan att utgångspunkten är att de kommer att utgöra avfall och därmed 

behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordningen om utvinningsavfall. MSB anser 

att ett sådant förfarande strider mot god resurshushållning av utvunna produkter. 

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

I detta ärende har vikarierande generaldirektören Camilla Asp beslutat. Handläggaren 

Mikael Eriksson varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelnings-

chefen Cecilia Looström, enhetscheferna Peter Norlander och Erik Lövrup Nordentjell 

samt t.f. enhetschefen Fredrik Stany deltagit. 
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