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Yttrande över
Promemoria om koncentration av Miljöprövningsdelegationerna
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.
SveMin har blivit uppmärksammat på rubricerad remiss och vill framföra följande
synpunkter.
Merparten av våra medlemmars tillståndsärenden avser s.k. A-verksamheter och prövas i
miljödomstol. Gruvbrytning föregås dock ofta av en provbrytning som klassas som Bverksamhet och tillståndsprövas av miljöprövningsdelegation. Kopplat till
gruvverksamheten finns ofta även behov av att öppna täkter för berg eller jord. Även
täktverksamhet klassas som B-verksamhet.
I princip är vi positiva till förändringar som innebär en tydligare skiljelinje mellan
länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet och remissinstans å ena sidan, samt
prövningsmyndighet å andra sidan. En koncentration av prövningen av B-verksamheter till
ett mindre antal prövningsdelegationer bedömer vi också skulle ge förutsättningar för en
bättre samordnad rättstillämpning och en kompetensförstärkning vid
miljöprövningsdelegationerna.
Det allt överskuggande problemet med dagens miljöprövning är dock de långa tiderna för
beslut, med de konsekvenser det medför i form av kostnader för företagen och försenade
eller uteblivna investeringar. Behovet av en skyndsam lösning på detta problem har vi
påtalat i en rad olika sammanhang.
Nu gällande världsmarknadspriser på metaller har inneburit att stora investeringar har
gjorts, och görs, i prospektering. Vi ser framför oss flera år med ett antal nya gruvprojekt,
framförallt i den norra delen av Sverige (dvs Norr- och Västerbottens län). Gruvbranschen
är unik i så motto att det inte i någon annan bransch är aktuellt med så många stora
nyetableringar av industriell verksamhet. Detta ställer särskilda krav på såväl domstolar
som remissmyndigheter.
Utöver nyetableringar så är det vid flera gruvor aktuellt med stora investeringar i utökad
produktion i befintliga anläggningar.
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Länsstyrelserna har en central roll i samband med de samråd som krävs inför en ansökan
om miljötillstånd och under den efterföljande ärendehanteringen, i första hand i egenskap
av remissinstans. I det sammanhanget ser vi en uppenbar risk för att det nu lagda förslaget
ska komma att innebära en utarmning av kompetens och resurser vid länsstyrelsen i Umeå.
Något som skulle förvärra en redan kritisk situation vad gäller länsstyrelsens medverkan
vid miljödomstolens prövning av A-verksamhet .
Vid en sammanvägning av för- och nackdelar med det lagda förslaget är det vår bestämda
uppfattning att ett sammanförande av miljöprövningsdelegationerna i Norr- och
Västerbottens län inte bör genomföras om inte åtgärder samtidigt vidtas för att säkerställa
kompetens och resurser för de uppgifter avseende miljöprövning som kvarstår för den
”överlämnande” länsstyrelsen.
Samma krav på säkerställande av resurser bör gälla för samtliga ”överlämnande”
länsstyrelser. Vi menar dock att det finns skäl att särskilt uppmärksamma situationen i
Norr- och Västerbottens län. Dels på grund av stor ärendebelastning och typ av ärenden
enligt ovan (nyetableringar av industriell verksamhet), dels på grund av den geografiska
ytan och avstånden som redan innan en sammanslagning är stora. Norr- och Västerbottens
län täcker tillsammans mer än en tredjedel av Sveriges yta (37,6%).
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