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Regeringen
2018-12-20
M2018/02949/Me

Miljö- och energidepartementet

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Uppdrag att förbereda för ansvar för en samlad statistik för
miljötillståndsprövningen

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Namrvårdsverket att förbereda så att myndigheten
fr.o.m. 2021 kan ansvara för en samlad statistik för miljötillståndsprövningen.

Bakgrund
Regeringen gav i regleringsbrev för budgetåret 2017 Naturvårdsverket i
uppdrag att ta fram en modell för att årligen upprätta och redovisa statistik
för miljötillståndsprövningen. Modellen skulle utformas så att det för oHka
branscher, prövningsinstanser och mål- och ärendetyper är möjligt att samla
in, sammanställa, analysera och presentera statistik för hur lång prövningstiden varit från ansökan till beslut och vilka faktorer som påverkat prövningstiden. Modellen skuUe möjhggöra att handläggningstiden av miljötillståndsprövningen kan följas över tid. Naturvårdsverket redovisade
uppdraget den 28 september 2017 (dnr M2017/02351/Me).
Regeringen gav i regleringsbreven för budgetåret 2018 Domstolsverket och
länsstyrelserna i uppdrag att senast den 1 mars 2018 till regeringen redovisa
hur Domstolsverket och mark- och miljödomstolarna respektive länsstyrelserna kan bidra till en sammanhållen statistilcredovisning avseende
miljöprövning. Namrvårdsverket gavs i uppdrag att stödja Domstolsverket
och länsstyrelserna i deras arbete. Utgångspunkten för uppdragen var att ett
uttag av en samlad statistik avseende prövning av tiUståndspliktig miljöfarlig
verksamhet inom miljöprövningsdelegationerna och mark- och miljödom-
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stolarna samt tiUståndspliktig vattenverksamhet inom mark- och miljödomstolarna ska vara möjhg att genomföra från och med verksamhetsåret 2020.
Domstolsverket och länsstyrelserna redovisade uppdragen den 1 mars
respektive den 28 februari 2018 (dnr M2018/00679/Me och
M2018/00639/Me).

Närmare om uppdraget
Namrvårdsverket ska förbereda så att myndigheten fr.o.m. 2021 kan ansvara
för en samlad statistik för miljötillståndsprövningen avseende föregående
verksamhetsår. 1 uppdraget ingår att kunna ta emot, sammanställa, analysera
och presentera de uppgifter om miljötillståndsprövningen som Domstolsverket och länsstyrelserna har fått i uppdrag att kunna ta fram fr.o.m. verksamhetsåret 2020. Uppgifterna för 2020 ska lämnas till Namrvårdsverket
senast den 31 mars 2021.
Namrvårdsverket ska vid genomförandet av uppdraget samarbeta med
Domstolsverket och länsstyrelserna så att de uppgifter som Domstolsverket
respektive länsstyrelserna lämnar kan sammanställas av Namr\'årdsverket på
ett enhedigt och konsekvent sätt till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen.
Namrvårdsverket ska hålla Miljö- och energidepartementet informerat om
hur arbetet med uppdraget fortskrider. Uppdraget ska redovisas tiU
regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 12 maj 2021.
På regeringens vägnar
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Kopia tiQl
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Justitiedepartementet/DOM
Näringsdepartementet/FÖF
Domstolsverket
Länsstyrelserna
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