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2018-10-29 2018/1551 REMISSVAR

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av 
verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”, 
Dnr M20i7/03195/Me

Svenska kraftnät har tagit del av remissen och de förslag till författningsändringar 
som där ges. Förslaget innebär att respektive tillsynsmyndighet kommer att behöva 
ta ställning i frågan om betydande miljöpåverkan för fler verksamheter än idag.

Svenska kraftnät är positiva till förslaget då det medför en harmoniering med EU- 
lagstiftningen och en mer enhetlig hantering av så väl miljöfarliga verksamheter 
som vattenverksamheter. Dessutom innebär förslaget en mer stringent koppling 
mellan den svenska lagstiftningen och EU-lagstiftningen vilket är en fördel vid 
tillståndsprövning och överprövning.

Dock ser Svenska kraftnät en risk för att den genomsnittliga tiden för 
tillståndsprövningar och anmälningsärenden kommer att bli ännu längre då en 
konsekvens av förslaget är en ökad arbetsbörda för framför allt länsstyrelserna men 
även andra tillsynsmyndigheter. Det i sin tur riskerar att påverka 
verksamhetsutövarna negativt. Med fler fall där en bedömning ska göras om 
betydande miljöpåverkan följer även en risk för att olika länsstyrelser och andra 
tillsynsmyndigheter gör olika bedömningar.

Då syftet är att säkerställa att MKB-direktivet1 uppfylls är det svårt att se några 
andra förändringar som skulle vara bättre än det nu framlagda förslaget. Ökade 
resurser till länsstyrelserna borde kunna motverka den eventuella negativa 
påverkan som förslaget kan leda till.

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning 
av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulla Sandborgh efter 
föredragning av Sigrid Eddegren. I ärendets handläggning har även avdelningschef 
Malin Werner deltagit.

Sundbyberg, dag som ovan
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Ulla Sandborgh

Sigrid Eddegren


