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Yttrande angående Naturvårdsverkets
delredovisning av ett regeringsuppdrag
att främja en mer effektiv och enhetlig
tillsyn enligt miljöbalken
Sammanfattning
Statens Energimyndighet har tagit del av Naturvårdsverkets
delredovisning av regeringsuppdraget att främja en mer effektiv och
enhetlig tillsyn enligt miljöbalken.
Förslaget i avsnitt 4.1 i delredovisningen av rubricerat regeringsuppdrag
(att ändra tidsperioden för den nationella tillsynsstrategin från tre till fyra
år och för planer för tillsynsvägledning från tre till två år) tillstyrks.
Energimyndigheten tillstyrker även att den innevarande perioden
förlängs i det fall regeringen beslutar att ändra tidsperioderna för
strategin enligt förslaget.
Energimyndigheten instämmer i att en längre strategiperiod möjliggör
bättre planering och genomförande samt bättre förutsättningar för
strategiskt arbete med de aktuella fokusområdena i strategin.
För övriga delar av delredovisningen har Energimyndigheten inga
synpunkter men uppskattar och avser att medverka i den breda
samverkan med samtliga berörda myndigheter som Naturvårdsverket
redan (på annat sätt) initierat på området.
Energimyndighetens ställningstagande
Energimyndigheten samverkar under innevarande strategiperiod med
Naturvårdsverket inom fokusområdet Energihushållning i den nationella
tillsynsstrategin för miljöbalkstillsynen. Strategiperioden startade den 1 januari
2022. Erfarenheterna från fokusområdet så här långt är att det tar tid att starta upp
och planera arbetet, särskilt när det är flera aktörer inblandade och otydligt vilken
tillsynsvägledning tillsynsmyndigheterna egentligen behöver. En av aktiviteterna
inom fokusområde Energihushållning är exempelvis att driva en
samverkansgrupp med representanter för Länsstyrelser och kommuner och de
båda centrala myndigheterna. Denna grupp ska under strategiperioden ta fram en
plan för tillsynsvägledningen inom fokusområdet och sedan genomföra den. Det
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skulle innebära många fördelar om detta arbete får pågå under fyra år i stället för
tre. Inte minst för att även implementeringen av vägledningen hos
tillsynsmyndigheterna ska kunna påbörjas under strategiperioden. Den något
ökade arbetsinsatsen för Energimyndighetens del, jämfört med ordinarie
tillsynsvägledning när Energihushållning inte är ett av fokusområdena i strategin,
uppvägs av fördelarna för såväl tillsynsmyndigheterna i deras arbete som
fokusområdets bidrag till uppfyllande av nationella mål för energieffektivisering
och klimat. Övriga faktorer som motiverar en ändring av strategiperiodens längd
är:
Antalet fokusområden i strategin är sammantaget relativt stort. En förlängd
strategiperiod möjliggör att fler tillsynsmyndigheter hinner prioritera och
arbeta med ett större antal områden. Särskilt för mindre kommuner med få
tillsynstjänster är det en utmaning att arbeta med flera fokusområden
samtidigt. Då kan den förslagna förlängningen göra stor skillnad.
Flera fokusområden handlar om att i första steget ta fram vägledning för att
förenkla och förtydliga för tillsynsmyndigheterna i deras arbete. Det finns ett
stort värde i att området sedan fortsätter att vara nationellt prioriterat under en
period efter att vägledningen är framtagen. Då hinner tillsynsmyndigheterna
dra nytta av vägledningen och implementera den i arbetet innan nästa strategi
med nya fokusområden startar.
För fokusområden i strategin som rör en detaljfråga eller ett avgränsat
tillsynsområde kan fyra år visserligen vara i längsta laget. Det bör ändå inte vara
något problem att några fokusområden omfattar ett mindre, mer avgränsat
område, särskilt med tanke på det stora antal fokusområden strategin innebär. Det
ligger i tillsynens natur att vissa områden är mer komplexa och omfattande än
andra.
Det är viktigt att tidsperioden för tillsynsvägledningsplanerna för respektive
central myndighet (som har krav på att ta fram sådana) harmoniseras med
tillsynsstrategins tidsperioder. En kortare period för planerna än idag bedöms
också positivt då det kan leda till en ökad konkretiseringsgrad. En ändring från
tre till två år för dessa planer är därför ett bra förslag.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Robert Andrén. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit enhetschef Erika Brokvist,
avdelningschef Lena Callermo och chefsjuristen Rikard Janson. Föredragande
har varit handläggaren Malin Karlsson.

Robert Andrén
Detta beslut är elektroniskt signerat i Energimyndighetens
ärendehanteringssystem och saknar därför underskrift.
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