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Promemoria Miljödepartementet Ett förbättrat genomförande av MKBdirektivet (M2021/00596)

Affärsverket svenska lcraftnät (Svenska kraftnät) har tagit del av rubricerad
promemoria och lämnar följande synpunkter.
Svenska kraftnät är positiva till förslaget och dess förtydliganden av MKB-direktivet
som innebär en harmonisering med EU-lagstiftningen.
Svenska lcraftnät noterar att förtydligandena innebär en förändring i hur man ser på
icke-förorenade massor, nämligen så att icke-förorenade massor enklare kan
återanvändas inom ett projekt eller i en annan geografisk del av projektet. Detta
medför positiva konsekvenser för hantering av massbalansen i olika
utbyggnadsprojekt vilket Svenska kraftnät tror är en fördel både för projekt och
miljön utifrån förbättrad hushållning med resurser.
Den föreslagna bestämmelsen i 29 kap. 37 § miljöprövningsförordningen avser att
behandla avfall som utgörs av förorenade massor. Svenska kraftnät noterar att
begreppet behandla avfall inte finns med i 29 kap. 1 § miljöprövningsförordningen
som hänvisar till definitionerna som används i 15 kap. miljöballcen. Svenska kraftnät
gör dock tolkningen att behandla avfall har den betydelse som avses i 15 kap. 6 §
miljöbalken och ser därmed inte att den egna verksamheten berörs i större
utsträckning av förslaget.
Svenska kraftnät ser emellertid en risk för att den genomsnittliga prövningstiden i
projekt av mindre omfattning kan påverkas negativt. Detta med anledning av att
beslut om betydande miljöpåverkan kan förväntas ta längre tid i och med att beslutet
kan överklagas. Svenska kraftnäts projekt innebär redan idag flera olika
prövningsprocesser som kan överklagas; utöver koncession krävs ofta ytterligare
tillstånd, dispens eller anmälan enligt miljöbalken.
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Svenska kraftnät ser även att en konsekvens av förslaget är en ökad arbetsbörda för
framför allt kommunerna och länsstyrelserna. Det i sin tur riskerar att påverka
verksamhetsutövarna negativt.
Då syftet är att säkerställa att MKB-direktivet uppfylls är det svårt att se några andra
förändringar som skulle vara bättre än det nu framlagda förslaget. Ökade resurser
till länsstyrelser och kommuner borde kunna motverka den eventuella negativa
påverkan som förslaget kan leda till.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter före
dragning av Sofie Bydell. I ärendets handläggning har även enhetschefen Katarina
Larsson deltagit.
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