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1.

Tillståndsprocesser, punkt 1 (S, V, MP)
av Helene Hellmark Knutsson (S), Mattias Jonsson (S), Birger Lahti (V),
Åsa Eriksson (S), Lorentz Tovatt (MP), Patrik Engström (S) och Johanna
Haraldsson (S).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen avslår motion
2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 26.

Ställningstagande
Väl utformade tillståndsprocesser och en effektiv handläggning bör vara vägledande för den prövning som görs med stöd av såväl minerallagen som miljöbalken. I det avseendet har vi ingen annan uppfattning än den som framförs
i motion 2019/20:2677 (M). Arbetet med att effektivisera miljöprövningen för
att uppnå kortare ledtider pågår emellertid sedan flera år, och i detta arbete
beaktas bl.a. resultat som har framkommit inom ramen för åtgärdsprogrammet
för den svenska mineralstrategi som initierades av den borgerliga regeringen
och som slutfördes under 2017.
Vi noterar i sammanhanget att riksdagen så sent som våren 2019 riktade ett
tillkännagivande till regeringen med samma innebörd som i den nu aktuella
motionen, samt att det pågår beredning inom Regeringskansliet av förslag från
den utredning som har sett över miljöprövningsprocessen. Därutöver har länsstyrelserna och Domstolsverket i uppdrag att fr.o.m. 2020 samla in sådan statistik om handläggningstider för miljöprövningen som kan ligga till grund för
eventuella effektiviseringsåtgärder.
När det gäller det nyssnämnda tillkännagivandet vill vi påminna om att regeringen kan förväntas redovisa de åtgärder som har vidtagits i ärendet i den
årliga skrivelse till riksdagen (skrivelse 75) som kommer att överlämnas i mars
2020.
Vi vill i sammanhanget också nämna att regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning som ska se över hur minerallagen kan justeras för att skapa
förutsebarhet i processerna utan att man för den skull kompromissar med
grundläggande miljövärden eller ursprungsbefolkningens rättigheter.
Sammantaget anser vi att den pågående beredning som redovisas ovan, de
aviserade åtgärderna och det faktum att det redan finns ett tillkännagivande
från riksdagen kan anses tillgodose det som efterfrågas i motion 2019/20:2677
(M) som därmed avstyrks i den berörda delen.
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