Miljö

72. Ersätt kravet på bästa möjliga med bästa tillgängliga teknik
Regelverk: Miljöbalken 2 kap, 3 §
Mottagare: Miljödepartementet

Påverkan på företag idag
I miljöbalken används begreppet bästa möjliga teknik medan EU:s regelverk talar om bästa tillgängliga teknik. Skillnaden kan tyckas liten men idag förekommer det inte sällan att det uppstår
omfattande skriftväxling i miljöprocesserna kring relationen mellan de två begreppen. Detta trots
att de flesta verksamheter som har någon miljöpåverkan av betydelse omfattas av EU:s regler om
bästa tillgängliga teknik. Reglerna leder till att de verksamheter som presterar bäst straffas med
skärpta villkor och därmed ökade kostnader trots att marginalnyttan är obefintlig. På så sätt skapas ett negativt incitament för framgångsrika verksamheter att fortsätta utvecklas.

Åtgärdsförslag
Ändra i miljöbalkens kapitel 2 paragraf 3 från formuleringen ”bästa möjliga teknik” till ”bästa tillgängliga teknik”.
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska bästa tillgängliga teknik användas vid yrkesmässig verksamhet.”
För en mer fördjupad beskrivning av åtgärdsförslaget se Svenskt Näringslivs rapport ”En miljöprövning för omställning och nya möjligheter”1.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Svenskt Näringsliv genomförde år 2021 en enkät2 med 985 responderande företag om effekter av
byråkrati och oförutsägbarhet i miljötillståndsprocesserna. Vartannat påverkat företag rapporterar i enkätundersökningen att miljöregelverket har lett till att tilltänkta investeringar antingen inte
blev av eller förlagts utomlands.
Företagen i enkäten, som påverkats negativt av dagens regelverk, uppger en kostnad motsvarande
10 procent av sin omsättning till följd av förseningar eller kostnadsökningar. Om enkätsvaren är
representativa för all tillståndspliktig verksamhet uppskattas den totala samhällsekonomiska effekten av dagens ineffektiva miljöregelverk uppgå till 50 miljarder kr.
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https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/rapporter/46qjyf_rapport_en_miljoprovning_webbpdf_1178698.html/Rapport_En_miljoprovning_webb.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/rapporter/2iawjj_50-miljarder-och-foretag-somforsvannpdf_1177365.html/50+miljarder+och+f%25C3%25B6retag+som+f%25C3%25B6rsvann.pdf
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