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Remissvar angående
Huvudbetänkande av Miljöprocessutredningen (SOU 2009:10)
Bakgrund
SveMin är en närings- och arbetsgivarpolitisk förening för gruvor, mineral- och
metallproducenter i Sverige. Ett 40-tal företag är idag medlemmar i SveMin. Antalet
anställda i gruvbranschen uppgår till cirka 6 000. Regionalt är gruvindustrin ofta en
dominerande arbetsgivare. Intresset för investeringar inom gruvsektorn har under senare år
varit stort. Detta gäller både utbyggnader av befintliga gruvor och nya gruvprojekt.
Flertalet nya projekt är lokaliserade i sysselsättningssvaga regioner i Norrlands inland.
En flaskhals vid utveckling av nya gruvprojekt är processen för att erhålla miljötillstånd.
Vår erfarenhet är att dagens process många gånger är tidskrävande och ineffektiv. För att
komma till rätta med det krävs såväl ändringar av miljöbalkens regler för
tillståndsprocessen som åtgärder avseende prövningsorganisationen. Svenskt Näringsliv
har i samarbete med bl.a. SveMin utarbetat och presenterat förslag till hur regelverket
skulle kunna förbättras för att få en smidigare prövning utan avkall på skyddet av miljön.
Föreliggande betänkande handlar dock inte om regelverket. Problemen med
prövningsorganisationen hänför sig i stor utsträckning till brister gällande kapacitet och
kompetens. Resultatet är i många fall omfattande men omotiverade krav på
kompletteringar av ingivna ansökningshandlingar och bakomliggande utredningar. Det är
också mer regel än undantag att remissmyndigheterna begär förlängda remisstider.

Övergripande bedömning
Mot denna bakgrund är Miljöprocessutredningens arbete ytterst angeläget och
förhoppningarna har varit stora på att utredningen ska föreslå konkreta åtgärder som kan
leda till en effektivare miljöprövningsprocess. Tyvärr tvingas vi konstatera att, även om
huvudbetänkandet innehåller flera förslag som enligt vår uppfattning går i rätt riktning, så
lär utredningen knappast leda till de effektiviseringar som är nödvändiga för att underlätta
nyinvesteringar inom vår och andra branscher.
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SveMin har tagit del av, och står helhjärtat bakom, det remissvar som inlämnats av Svenskt
Näringsliv. Vi vill här särskilt framhålla följande:

Kapacitet och kompetens
Två nyckelbegrepp som inte går att komma runt, om avsikten med förslagen är att få till
stånd en bättre och effektivare prövningsorganisation, är kapacitet och kompetens.
Vi har med oro sett hur flera av landets miljödomstolar, trots problem med överbelastning,
har fått neddragna resurser i ett läge då våra medlemsföretag har många nya
tillståndsärenden på gång. Utredningen har inte lyckats visa om de lagda förslagen totalt
sett innebär ett tillskott av resurser till prövningsorganisationen, eller om det i själva verket
handlar om en minskning. I och med att ett antal åtgärder föreslås genomföras parallellt
blir slutresultatet svårbedömt. Vår bedömning är att det finns starka skäl att befara att
förslaget i själva verket innebär minskade resurser för prövning av miljötillstånd vilket inte
är acceptabelt.
Dagens miljödomstolar kan omöjligt ha expertkunnande inom alla de områden de
förväntas hantera. Systemet bygger på att domstolen hämtar in expertutlåtanden från de
remissmyndigheter som deltar i prövningsprocessen. Vad vi kan konstatera är att det ofta
råder stor brist på expertkompetens även hos remissmyndigheterna. Detta gäller särskilt
kunskap om den industriella och företagsekonomiska sidan av de verksamheter man har att
bedöma. Det resulterar exempelvis i kompletteringsbegäranden och yrkanden där man har
svårt att skilja stort och smått, viktigt och oviktigt. Från myndighetshåll har man generellt
dålig insikt i de negativa konsekvenserna av att ett ärende drar ut på tiden och man saknar
kompetens att bedöma de företagsekonomiska konsekvenserna av ökade kostnader. En
orsak till dagens situation lär vara att handläggarna på länsstyrelserna har att hantera
många skilda frågor vilket inte ger utrymme för någon specialisering. En annan
grundläggande orsak är kompetensprofilen vid rekrytering till länsstyrelserna. Vi har inte
underlag för någon statistisk analys, men det torde stå utom tvivel att handläggarna på
länsstyrelsernas miljöenheter i huvudsak är natur-/miljövetare och att man med få undantag
saknar yrkeserfarenhet från näringslivet.
Utredningens förslag att ersätta dagens Miljöprövningsdelegationer med fem regionala
koncessionsnämnder bör kunna bidra till en koncentration av resurser som skulle kunna ge
förutsättningar att bygga upp en bättre kompetens jämfört med dagens organisation. Vi
delar utredningens uppfattning att de personella resurserna i viss mån bör kunna delas
mellan de fem nämnderna för att möjliggöra en högre grad av specialisering. Vi avvisar
däremot bestämt förslaget om att koncessionsnämnderna skulle utnyttja länsstyrelsens
resurser för beredning av ärenden. Länsstyrelsen kan inte ses som annat än en part i
tillståndsprövningen och förslaget går inte att kombinera med koncessionsnämndens
självständiga ställning. Det är angeläget att koncessionsnämnderna ges resurser att bygga
upp egen kompetens.

Sammanfattning
Dagens situation med kapacitets- och kompetensbrist i prövningsorganisationen leder till
tillståndsprocesser som är ineffektiva och onödigt tidskrävande. Detta drabbar våra
medlemsföretag och leder till försenade eller uteblivna investeringar. Investeringar som då
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det gäller befintliga verksamheter i de allra flesta fall innebär förbättrade miljöprestanda.
Försenade eller uteblivna investeringar innebär även missade arbetstillfällen.
Det är angeläget med snabba och kraftfulla åtgärder för att åtgärda svagheterna i dagens
prövningssystem. Miljöprocessutredningens huvudbetänkande innehåller vissa förslag som
går i rätt riktning, men riskerar som helhet att innebära minskade resurser för
tillståndsprövning av miljöärenden. Åtgärder bör genomföras som garanterar mer resurser
samt en höjd och breddad kompetens inom prövningsorganisationen.
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