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MILJÖREGLER HOTAR INVESTERINGAR I MILJÖ- OCH
KLIMATÅTGÄRDER
Miljöprocessutredningens förslag utgör ett hot mot investeringar i näringslivet
som kan bidra till miljö- och klimatarbetet i samhället. Därför avstyrker Svenskt
Näringsliv helt utredningens förslag i sitt remissyttrande som idag lämnas till
Miljödepartementet. – Vi hoppas att miljö- och näringsministrarna i sitt arbete
för en bra miljö och effektiva klimatåtgärder lyssnar bättre på näringslivets
behov än vad utredningen gjort, säger Nicklas Skår.
Det kommer att kräva enorma investeringar i ny teknik, infrastruktur,
energieffektiviseringar med mera för att komma tillrätta med klimatproblemen,
som kanske är vår tids främsta miljöutmaning. Mellan 50-80 procent av alla
åtgärder som identifierats för att reducera utsläppen av växthusgaser är olika
former av investeringar som är tillståndsberoende.
Ett energieffektiviseringsprogram i industrin är tillståndsberoende, ett nytt elnät
för att kunna leverera el från vindkraftverk är tillståndsberoende. Både nya
anläggningar och förändringar av gamla är tillståndsberoende. Men det tar tid att
få ett miljötillstånd. Vid en förändring av en verksamhet får man räkna med något
år i handläggningstid men i värsta fall kan det ta tio år att få tillståndet. En
nyanläggning av ett kraftvärmeverk kan ta mer än så. Lägger man sedan till den
tid det tar att beställa komponenter, installera och driftssätta dem så är tider upp
mot ett decennium inget konstigt. Merkostnaderna för detta kan räknas i
miljontals kronor, ibland hundratals miljoner.
Med så långa ledtider förstår man att årtalet 2020 inte är långt borta. Det alltså
mycket viktigt att vi har ett system för tillståndsprövning som är så effektivt som
möjligt.
Detta är en av de många frågor Miljöprocessutredningen har haft att behandla. I
sitt huvudbetänkande Miljöprocessen lämnar man förslag kring, bl.a. vem som ska
pröva miljötillstånd. Det kan tyckas som en teknisk och perifer fråga som kan
lämna till juristerna att klara av. Men den kommer att ha en central roll i
möjligheterna att genomföra investeringar i miljö- och klimatåtgärder.
På fredag lämnar Svenskt Näringsliv in sitt remissyttrande som tagits fram med
övriga näringslivsorganisationer, bland annat Skogsindustrierna, Teknikföretagen,
Plast- och Kemiföretagen, Svemin, och Jernkontoret. Svenskt Näringsliv
avstyrker utredningens förslag helt!
Både miljöminister Andreas Carlgren och näringsminister Maud Olofsson
framhöll föra året att man förväntade sig att Miljöprocessutredningen skulle ta
fram förslag som underlättar investeringar inte minst på energiområdet. Trots
detta saknar utredningen helt företagens perspektiv, dvs de som ska stå för

investeringarna. Näringslivet anser istället att handläggningstiderna blir längre
med utredningens förslag vilket kan leda till att investeringar försenas eller i
värsta fall uteblir när det blir ekonomiskt möjligt att börja investera igen.
Det är det sista vi behöver i ett land där företag som försöker genomföra
miljöförbättringar tvingas konstatera att det är lättare i andra EU-länder. Det tog
t.ex. Volvo ca två år att göra sin fabrik i Belgien klimatneutral. Den svenska
fabriken har efter mer än fyra år fortfarande inget tillstånd.
Näringslivet kan nu bara hoppas att näringsministerns ambition att genomföra
förändringar som ska göra vardagen enklare för företagen blir en ledstjärna när
konkreta lagförslag ska tas fram. Det vinner inte bara näringslivet på. Det är en
förutsättning för att vi ska nå de ambitiösa miljö- och klimatmålen Sverige har.

