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Svar på remiss från Miljödepartementet gällande Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet
Förslagen för ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet bedöms ha viss
positiv effekt för miljön genom att ett ökat antal verksamheter kommer att
anmälas till tillsynsmyndigheten och att frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte därmed kommer
under prövning. Förslagen bedöms innebära något ökade kostnader för staten.
Region Dalarna bedömer motiven till förslagen som rimliga och ser ingen
anledning att ifrågasätta Europeiska kommissionens kritik mot Sverige.
Region Dalarna vill dock framföra följande.
Regionen anser att kommunerna ska kompenseras för den mer omfattande
handläggningen av ärenden, som blir en konsekvens av förslaget. Kommunerna kan inte höja(öka) tillsynsavgifterna, eller andra avgifter, utan att det
får konsekvenser för den lokala ekonomin och viljan att investera i kommunen. Enligt promemorian ska dock företagens kostnader minska i vissa delar, men regionen ser en risk i att fler anmälningspliktiga ärenden tillsammans med fler tillståndspliktiga ärenden snarare kommer att öka kostnaderna och därigenom får en negativ ekonomisk effekt på den lokala ekonomin.
Vidare förutsätter förslaget att det går att säkerställa att det finns tillräckligt
med personella resurser. En ökad mängd ärenden kan innebära att kommunerna måste anställa fler handläggare med viss kompetens. Samtidigt står
länsstyrelserna med liknande behov. Konsekvensen av den utökade handläggningen kan därför vara svårigheter att hitta personal med rätt kompetens och då främst i glesbygd. Detta kan i sig innebära en risk för förlängda
handläggningstider.
Finansiering av föreslagna förändringar avseende den kommunala handläggningen ska därför ske i enlighet med finansieringsprincipen och inte genom höjda avgifter.
Region Dalarna vill också påpeka risken för förlängda handläggningstider,
då ärenden som tidigare varit anmälningspliktiga ska bli tillståndspliktiga,
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och att det blir fler anmälningspliktiga ärenden. Förlängda handläggningstider skulle kunna få en negativ påverkan på viljan att investera i länet eller i
landet i stort eller försena redan planerade investeringar.
Region Dalarna vill sammanfattningsvis föra fram att förslagen, ur ett ekonomiskt perspektiv, kan få en negativ påverkan på länet i stort, vilket inte är
önskvärt, i ljuset av den pågående Covid-19-pandemin. Regionen anser att
regeringen bör genomföra en fördjupad utredning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget.
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