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Miljödepartementet

Remissvar - Om prövning och omprövning
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas. Myndigheten har en särskild roll som ansvarig för regional
utvecklings- och samordnad landsbygdspolitik. Vi är ansvarig myndighet för riksintresse
industriell produktion och för frågor inom turism och besöksnäring samt förenkling för
företagen. Vårt arbete syftar till att stärka sambanden mellan näringslivsutveckling,
samhällsplanering och hållbar regional utveckling. Remissvaret är skrivet utifrån dessa
utgångspunkter.

Utredningen hänvisar till Tillväxtverkets uppdrag om att bidra till förenkling och
effektivisering för verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan gällande anmälan eller
ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet (N2021/00171). Inom detta uppdrag har en
behovsanalys genomförts med förslag som kan förenkla för företag. Tillväxtverket ser flera
beröringspunkter med utredningens problembild samt förslag. Tillväxtverket anser att det
är bra att utredningen lyfter fram myndigheternas roll och samordning av statliga intressen
där samråden ofta beskrivs som ineffektiva utan tydlig ansvarsfördelning och
dokumentation. Detta medför onödiga och ofta omfattande kompletteringsbehov.

Tillväxtverket anser även att det är bra att utredningen poängterar att länsstyrelserna inte
får tillräckligt med stöd från centrala myndigheter samt att processledningen hos
prövningsmyndigheterna ofta inte är tillräckligt aktiv, vilket bromsar processen. Förslagen
gällande myndigheternas roll i miljöprövningen samt prövningsmyndigheternas
processledning och handledning är särskilt intressanta utifrån ett förenklingsperspektiv. Vi
ser också positivt på förslaget att stärka länsstyrelsens roll som ett nav och aktiv
samrådspart i miljöprövningen.

Vidare stödjer Tillväxtverket utredningens förslag att förbättra den nationella
samordningen av riksintressen och målkonflikter. Tillväxtverket anser att det finns behov
av att stärka nationella sektorsövergripande principer och tydliggöra inriktningen för
nationell planering utöver mark- och vattenanspråk genom riksintressesystemet. Det är
även angeläget att Boverket i högre utsträckning använder sin roll som samordnande
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myndighet samt att sträva efter återhållsamhet och helhetssyn vad gäller utpekande av
riksintresseområden.

Utredningen föreslår att Energimyndigheten i samverkan med Naturvårdsverket ska bilda
ett kunskapscentrum för industrins klimatomställning. Detta kunskapscentrum ska bland
annat bistå länsstyrelserna i deras arbete med ansökningar om nya eller ändrade
miljötillstånd och med tekniskt kunnande vad gäller industrins klimatomställning. Det vore
lämpligt att även inkludera Tillväxtverket i detta arbete med anledning av myndighetens
ansvar för näringslivspolitiken och förenkling för företag. I tillägg ansvarar myndigheten för
Fonden för en rättvis omställning 2021–2030. Fonden fokuserar på de industrier och
regioner med mycket höga koldioxidutsläpp i landet genom att stödja investeringar i ny
klimatsmart och resurseffektiv teknik. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på
omkring 156 miljoner euro som ska matchas med nationell medfinansiering. Tillväxtverket
är även sammankallande för arbetsgruppen Norra Sverige inom Myndighetssamverkan
Kompetensförsörjning. Gruppen fokuserar på kompetensbehoven som följer av industrins
gröna omställning.

Beslutet i detta ärende har fattats av avdelningschef Tim Brooks. Enhetschef Annika Rosing
och handläggare Johanna Hjärtberg och Isaac Karlsson har delaktigt i beslutet. Caroline
Dahlbom har varit föredragande.
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