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Remissyttrande 
 

SOU 2022:33 Om prövning och omprövning – en del av den gröna 
omställningen  
 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om det angivna betänkandet. Här följer våra 
synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I betänkandet lämnas förslag som syftar till att tillsammans göra miljöprövningsprocesserna snabbare 
och enklare. Förslagen rör följande sex huvudområden: enklare regler för att ändra en verksamhet, 
regelbunden omprövning av tillstånd och villkor, tydligare och mer samordnade myndigheter, mer 
aktiva prövningsmyndigheter, ett särskilt stöd till klimatprojekt och andra förslag för mer effektiva 
miljöprövningar. 

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2024. 

 
Företagarnas inställning 

Företagarna tillstyrker överlag betänkandets förslag. På dessa punkter har vi dock synpunkter. 

Vad gäller förslaget om att tillsynsmyndigheten tio år efter att ett beslut eller en dom om tillstånd samt 
beslut eller dom om moderna miljövillkor meddelats ska göra en bedömning om det finns behov av att 
ompröva tillståndet, är det av vikt att verksamhetsutövaren ges till tillräcklig tid att inkomma med 
synpunkter på bedömningen innan beslutet fattas. 
 
När det gäller förslaget om att en bestämmelse ska införas om att det ska vara möjligt att besluta om 
bestämmelser och villkor som innebär att verksamheter avsevärt försvåras om det behövs för att följa 
en miljökvalitetsnorm eller någon annan bestämmelse som följer av Sveriges medlemskap i 
Europeiska unionen, är det av vikt ifall sådana bestämmelser eller villkor införs, att det påverkade 
verksamhetsutövarna ges tillräcklig tid att förändra sin verksamhet, så att förändringen inte påverkar 
verksamheten på ett substantiellt negativt sätt.  

Företagarna stödjer förslaget från Svenskt Näringsliv m.fl. om att myndigheter och andra berörda 
endast bör ha rätt att överklaga en dom eller ett beslut om de har gett synpunkter i den aktuella frågan 
under ärendets eller målets handläggning i första instans. Vi avstyrker därmed betänkandets 
avfärdande av detta. 
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Företagarna avstyrker förslaget om ändring i 22 kap 2 § miljöbalken om att avvisa en ofullständig 
ansökan lättare. Presumtionen bör vara att uppmaning till komplettering ska ske. 

Företagarna ställer sig tveksamma till inrättandet av en ”klimatstyrka” bestående av 
myndighetspersoner som ska utgöra rådgivningsfunktion till länsstyrelserna. En sådan grupp, utan 
representation från företag och näringsliv, löper risk att inte ge allsidig rådgivning, och med tanke på 
länsstyrelsernas centrala roll i tillståndsärenden finns stor risk att särskilda intressen får 
oproportionerligt mycket inflytande över bedömningarna. Särskilt pregnant är denna fråga då 
Naturvårdsverket föreslås som en av de lämpliga myndigheterna för detta ”kunskapscentrum” 
samtidigt som myndigheten har partsställning i miljöprövningsprocessen. Det finns en överhängande 
risk för intressesammanblandning som Företagarna ser som problematisk. 
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