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Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på
miljökonsekvensbeskrivning”
EnergiföretagenSverigeger röst åt omkring400 företag somproducerar,distribuerar, säljeroch lagrar energi.Energibranschen
investeraromkring30–35 miljarder
kronorårligen.Med rätt förutsättningarkan vi fortsätta trygga energileveranserna
till hushåll, företag och samhälle– varje sekund,året om –samtidigtsomvi driver
på den förändringsommöjliggörframtidensenergisystem.Vårt mål är att; utifrån
kunskap,en helhetssynpå energisystemetoch i samverkanmed vår omgivning,utvecklaenergibransche
n – till nytta för alla.
EnergiföretagenSverigetackar för möjlighetenatt få lämnasynpunkter.
Våramedlemsföretaganseratt tillståndsprocesserna
tar alldelesför långtid och
ofta är oförutsägbara,vilket innebärökadekostnaderoch försenareller omöjliggör klimat- och miljöinvesteringar.EnergiföretagenSverigeanserdärför att det är
viktigt att ständigtsträvaefter att tillståndsprocesserna
avseendesåvälenergiproduktionsanläggningar
som nödvändigelnätinfrastruktur,blir effektivareoch mer
förutsägbara.
EnergiföretagenSverige delar utredningenskonsekvensanalys
att förslagenkan
öka arbetsbördanför bådelänsstyrelseroch kommunervilket i sin tur kan leda till
ökadehandläggningstider
och därmedfördröja tillståndsprocesser
ytterligare.
Enändringav verksamhet,som tidigarealltid bedömdesha betydandemiljöpåverkan men som föreslåsändrastill behovsbedömning,
kan kommaatt ta längretid
och bli mer kostsamom länsstyrelsenefter bedömningbeslutarom BMP och en
specifikMKBändåskatas fram.
Generelltanservi att en uppgradering till ” Alltid BMP” leder till högrekostnader
eftersomutredningskravetökar.Konsekvensen
kan ocksåbli att avgränsning
ssamrådenkan blir mer omfattande. EnergiföretagenSverigeanseratt det är viktigt att
undvikalångdragnaprocesser. Det är därför viktigt att t illstånds- och tillsynsmyndigheternavidtar erforderligaåtgärderi syfte att minimerahandläggningstiderna.
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Behovav förtydliganden
EnergiföretagenSverigeönskarf örtydligandegällandevisstyp av anmälningspliktig verksamhet,bland annat värmepumparenligt nedan.
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Påsid 12 i huvuddokumentetingår21 kap.16-17§§i förslagskolumnen(men inte i
nuvarandelydelse).Det kan tolkassom att den verksamhetengår från ingakrav
till behovsbedömning.
Det motsägsav uppräkningenpå sid 35 (6.1.4)och sid 61 i
bilaga1, där det för 21 kap16 och 17§§angesatt det är ”inga krav” enligt gällanderätt och ”inga krav” enligt Naturvårdsverketsförslag.
Synpunkterrörandeförslagengällandeanmälningspliktiga
vattenverksamheter
Trotsatt remisseninte omfattar förslageni frågaom anmälningspliktiga
vattenverksamhetervill föreningengärnaframföra följandesynpunkter.
Det finns risk att förslagetanmälningsförfarande
avseendevissavattenverksamheter blir något mer svårhanterligt,vilket i såfall går emot syftet med att just anmälanav vissabegränsadevattenverksamhetermöjliggjordes.Med förslagetfår
anmälningsförfa
randet ävenlite karaktärenav ett undersökningssamråd
(utan att
varadet) om tillsynsmyndigheteni ett anmälningsförfarande
skallfatta beslut om
betydandemiljöpåverkan.Vid beslut om BMP i anmälningsärendet
skallmyndigheten föreläggaverksamhetsutövare
n att ansökaom tillstånd och inför den då blivandetillståndsprocessen
torde verksamhetsutövaren
redanvarabundenav beslutet om BMP. Enligtnuvarandebestämmelsekan myndighetenföreläggaverksamhetsutövarenatt ansökaom tillstånd och då får en tillståndsprocessmed sedvanligtsamrådsförförandeinledas.Dennasamrådsprocess
kan mycketväl mynna
ut i ett beslutom icke- betydandemiljöpåverkanoch en något enklareansökan.
EnergiföretagenSverigeuppfattar förslagetsom att tillsynsmyndighetenblir
tvungen att fatta beslut om betydandemiljöpåverkanom man anseratt påverkan
på omgivningenav en anmäldåtgärdblir för omfattande.Detta kan möjligenleda
till att det smidigaanmälningsförfarandet
blir mindre attraktivt att tillämpamen
det hängermycketpå hur myndigheternakommeratt tillämpabedömningsgrundernai miljöbedömningsförordningen.

Stockholmsom ovan

PernillaWinnhed
Vd, EnergiföretagenSverige
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