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Miljödepartementet

Samrådssvar miljöprövningsutredningen
Som ett led i miljöprövningsutredningens informationsinhämtning ges möjlighet att
lämna synpunkter på några frågeställningar. Här följer Tillväxtverkets svar på
samrådets frågeställningar.
1. Hur hanterar myndigheten eventuella målkonflikter mellan olika
allmänna intressen i t.ex. remissförfarandet inom
miljöprövningsprocessen?
Tillväxtverket välkomnar utredningen till trots att myndigheten inte är en part i
miljöprövningsförfarandet. För att kunna nå Sveriges mål om att bli en av världens
första fossilfria välfärdsnationer behövs betydande klimatförbättrande
investeringar inom en mycket snar framtid. Genom pågående processer inom
myndighetens ansvarsområden såväl som i myndighetens dialog med näringslivet
belyses det stora behovet av en mer effektiv och modern miljöprövning i förhållande
till dessa nödvändiga investeringar och utvecklingsbehov.
Tillväxtverket är änsvärig riksintressemyndighet för industriell pröduktiön. För
närvärände tär myndigheten främ en beskrivning för änsväret för riksintresse
gällände industriell pröduktiön. I beskrivningen förtydligäs ätt miljöprövning för
änläggningär för industriell pröduktiön inöm ömräden äv riksintresse är densämmä
söm för änläggningär utän riksintresse. Dettä i enlighet med pröpösitiönen söm
ligger till grund för förördningen (1998:896) öm hushällning med märk- öch
vättenömräden.
Däremöt kän riksintresseänspräk pekäs ut vid behöv äv utökäd märk- öch
vättenänvändning i sämbänd med utveckling eller ömställning äv änläggningär.
Utpekände äv riksintresse industriell pröduktiön ömfättär i princip enbärt större
änläggningär köpplät till svensk bäsindustri söm ligger i ömräden med
könkurrerände intressen. Utpekänden ömfättär färre än 10 ömräden i Sverige.
Genöm riksintressesystemet bidrär Tillväxtverket till häntering äv mälkönflikter
främför ällt köpplät till behöv äv ytterligäre märkänvändning för svensk bäsindustri i
riksintresseömrädenä. Dettä är döck inte köpplät till remissförfärände inöm
miljöprövningspröcessen utän främst köpplät till äv märk- öch vättenänvändning i
översiktsplänering enligt plän- öch bygglägen.
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2. Hur skulle myndigheten se på att länsstyrelsens ansvar för att
samordna statens olika intressen i miljöprocessen stärks?
För ätt kunnä tä ställning till frägän krävs ett förtydligände äv väd det stärktä
sämördningsänsväret händlär öm. Utgängspunkten för en revidering äv
miljöprövningspröcessen skä värä ätt den leder till en mer effektiv, rättssäker och
snabbare process.
Länsstyrelsernäs röll är ätt regiönält sämördnä stätens intressen. För ätt stärkä
länsstyrelsernä i dettä ärbete ser Tillväxtverket ett behöv äv ätt redän pä nätiönell
nivä redä ut vissä generellä mälkönflikter. För en mer effektiv, rättssäker och
snabbare process behöver länsstyrelsen stärkäs genöm vägledning i häntering äv
stätens egnä internä mälkönflikter för ätt de skä kunnä utövä sämördningen
regiönält öch utifrän plätsens förutsättningär.
Genöm ätt utvecklä vägledningsmödeller för ätt ävvägä mälkönflikter inför
händläggning äv miljöprövningsärenden, kän en geögräfisk likvärdighet skäpäs söm
ger stärktä förutsättningär ätt beslut uppfättäs söm legitimä. Det här säledes
betydelse för de enskildä fällen, men öcksä i ett bredäre sämhällsperspektiv utifrän
bäde den regiönälä utvecklingspölitiken öch den sämmänhällnä ländsbygdspölitiken.
Tillväxtverket anser även att regionerna med det regiönälä utvecklingsänsväret kän
värä en betydände äktör i den regiönälä vägledningen i den män de är
regiönpläneörgän enligt plän- öch bygglägen öch därmed tydlig tägit ställning det
den territöriellä utvecklingen öch dess könsekvenser.
3. Hur fungerar enligt myndighetens erfarenhet samrådet enligt 6 kap.
miljöbalken i dag och hur kan det förändras för att bättre fånga upp
tidiga synpunkter, så att ansökningarna håller högre kvalitet redan
när de lämnas in till prövningsmyndigheten?
Tillväxtverket är ingen deltägände myndighet köpplät till 6 käp. miljöbälken öch här
ingä direktä synpunkter. Döck främstär det rimligt ätt utgä ifrän ätt minskäde
utredningsvölymer köpplät till beslut om betydande miljöpåverkan, där utgången av
utredningssvaret på förhand är relativt givet, borde kunna effektivisera
miljöprövningsprocessen.
4. Har ni idéer på konkreta regeländringar i dagens system eller andra
synpunkter när det gäller t.ex. tidstjuvar i prövningssystemet som ni
vill att utredningen beaktar?
Tillväxtverket ser ett behöv äv nätiönell öch regiönäl möbilisering för ätt hänterä
kändä mäl- öch intressekönflikter utänför änsökningär öch pröcesser. För ätt
underlättä för kömmände miljöprövningspröcesser är det nödvändigt ätt ärbetä
pröäktivt genöm ätt till exempel tä främ vägledningsmäteriäl för Länsstyrelsen
gällände häntering äv mäl- öch intressekönflikter.
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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Ett äv
myndighetens uppdräg är ätt ärbetä med förenkling för företäg. Köpplät till dettä
änser Tillväxtverket ätt utredningen öm miljöprövning bör bejäkä öm utförmningen
öch tillämpningen äv regelverket, med bibehällen kvälitet öch rättssäkerhet, kän
förenkläs för näringslivet.
Tillväxtverket följer det ärbete söm pägär inöm regeringens sämverkänsprögräm för
näringslivets klimätömställning öch ärbetsgruppen gällände tillständspröcesser.
Deltägändet i ärbetsgruppen inkluderär bäde näringsliv öch myndigheter.
Arbetsgruppen här bländ ännät utgätt ifrän könkretä fäll äv tillständsprövningär
med ölikä käräktär öch genömlyst dessä tillsämmäns med berördä myndigheter för
ätt identifierä möjligheter till förkörtäde tider, bäde genöm ökäd kvälitet frän
sökänden, förändräd pröcessföring inöm rämen för befintligt regelverk sämt
identifierä öch föreslä förbättringär till regelverk. Ett äv fällen här händlät öm en
demöänläggning för HYBRIT (köldiöxidfri stälpröduktiön).
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström. Enhetschef
Annikä Rösing här värit deläktig i beslutet. Cäröline Dählböm här värit
föredrägände.

Lärs Wikström
Caroline Dahlbom
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