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Datum 
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Diarienr 

2022/2816 
Er referens 

M2022/01389 

 
m.remissvar@regeringskansliet.se 

m.miljoprovningsenheten@regeringskansliet.se 

Yttrande avseende Miljöprövningsutredningens betänkande 
Om prövning och omprövning (SOU 2022:33) 

Skogsstyrelsen berörs i begränsad omfattning av utredningens förslag och 

lämnar därför ett fåtal övergripande synpunkter utifrån vår roll som 

tillsynsmyndighet och vår uppgift att verka för att generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen nås. 

Skogsstyrelsen är positiv till utredningens förslag om förbättrade arbetssätt 

genom att verksamhetsutveckla miljöprövningen. Förbättrad samordning, 

digitalisering och att göra saker i rätt ordning bör bidra till minskad 

handläggningstid. Skogsstyrelsens erfarenhet är dock att förändring tar tid och 

det gäller då både myndigheternas och verksamhetsutövarnas arbetssätt. Det 

kan därför finnas behov av ett samordnat införande om regeringen väljer att 

gå vidare med utredningens förslag. 

Utredningen föreslår att riksintressen ska samordnas bättre. Detta genom att 

regeringen ska ge berörda riksintressemyndigheter i uppdrag att, i samverkan 

med varandra och med länsstyrelsen, ta fram strategier och 

planeringsdokument som hanterar målkonflikter och möjliggör en snabbare 

grön omställning. Skogsstyrelsen är positiv till förslaget men vill också lyfta 

fram Miljömålsrådets (där Skogsstyrelsen ingår) förslag om ett ramverk för 

nationell planering.1

1 Se Miljömålsrådets årsrapport 2022 

 I förslaget om ramverk ingår bland annat uppdrag att ta 

fram underlag för en nationell rumslig strategi med tillhörande 

handlingsprogram. Det finns således starka kopplingar mellan utredningens 

och Miljömålsrådets förslag vilket behöver beaktas i den fortsatta 

beredningen. 

Skogsstyrelsen är positiv till förslaget att använda begreppet ”betydande 

miljöpåverkan” för bedömningar av omgivningspåverkan. 
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I detta ärende har generaldirektören Herman Sundqvist beslutat och 

hållbarhetsstrategen Jimmy Lundblad varit föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också avdelningschefen Göran Rune och enhetschefen 

Magnus Viklund deltagit. 

 

 

 

Herman Sundqvist 
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Göran Rune 

Magnus Viklund 

Jimmy Lundblad 

Åsa Lundberg 

Martin Johansson 
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