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Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett 
effektivare miljöarbete 

 

Sammanfattning 
 
MSB stödjer utredningens förslag till ny reglering av miljömålsystemet och 
avveckling av vattenmyndigheterna.  
 
MSB avstyrker utredningens förslag om att MSB:s talerätt enligt miljöbalken 
ska upphöra. 
 

Talerätt enligt miljöbalken 
 
MSB:s talerätt grundar sig på genomförandet av Seveso II-direktivet 
(96/82/EC). I och med införandet av den integrerade miljö- och 
säkerhetsprövningen fick dåvarande Räddningsverket partsställning enligt 
miljöbalken för att, när det behövs, tillvarata säkerhetsfrågorna.  
 
Ansvaret för räddningstjänstlagstiftningen och den samlade kompetensen om 
säkerhetsfrågor i samhället var anledningen till att myndigheten tilldelades 
talerätt. Ansvaret i miljöprövningsprocessen var att bevaka och täcka upp 
eventuella kompetensluckor för de säkerhetsfrågor som tidigare inte hade 
belysts i den utsträckning som direktivet krävde. 
 
Vid den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen görs en systematisk 
genomgång av säkerhetsfrågorna. Prövningsmyndigheten ska föreskriva om de 
säkerhetsvillkor som behövs för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och 
begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön. Att helt överlåta 
talerätten till den nya miljömyndigheten kan leda till att säkerhetsfrågorna får 
mindre utrymme och betydelse vid prövningen. Därmed finns risken att den 
granskning av säkerhetsrapporten som avses i artikel 10 punkt 6 i Seveso III-
direktivet (2012/18/EU) inte uppfylls.  
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MSB är expertmyndighet för samhällets säkerhetsfrågor och är den myndighet 
som ansvarar för att sammanställa information och erfarenheter från inträffade 
olyckor. Myndigheten besitter därmed en kunskap som ligger till grund för att 
driva principfrågor i syfte att ändra rättspraxis för säkerhetsfrågor. 
 

Exempel på säkerhetsfrågor där MSB varit drivande för att få till stånd rättsfall 
och rättspraxis i den integrerade miljö och säkerhetsprövningen är hanteringen 
av svaveldioxid inom främst pappers-/massaindustrin där den giftiga 
kondenserade gasen svaveldioxid kunnat ersättas med mindre farliga alternativ 
i ett stort antal verksamheter, varningssystem för att kunna varna allmänheten 
vid dammbrott i gruvavfallsdammar, nivåer och förmågor i form av personal 
och utrustning för interna beredskapsstyrkor, sekundärt skydd/invallningar vid 
hantering av brandfarliga varor och i övrigt relevanta skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått i ett stort antal tillståndsprövningsärenden genom åren. 

 

Samordning av havs- och vattenmiljöfrågorna 
 
MSB anser att förslaget kan ge en tydligare samordning av havs- och 
vattenmiljöfrågorna samt bidra till en organisation, i likhet med 
Havsmiljöförvaltningen och förordningen (2009:956) om 
översvämningsrisker, med en ansvarig central myndighet. Förslaget medför 
även följdändringar i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. 
 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Helena Fridh har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Cecilia 
Nyström, chefsjuristen Key Hedström och biträdande enhetschefen Ann-Sofie 
Eriksson deltagit. 

 
 
 
Nils Svartz 
 
 Helena Fridh 
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