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Svar på remiss gällande översyn av 
systemet för sådan prövning och tillsyn 
som sker enligt miljöbalken 

Trafikverket har fått möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport 
”Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för avgifter för sådan 
prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken” och Statskontorets rapport 
Redovisning av regeringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning och 
tillsyn som sker enligt miljöbalken”. 

Trafikverket har inte något att erinra mot de förslag som framförs av 
Naturvårdsverket. Vi kan konstatera att det kommer att innebära högre 
kostnader för Trafikverkets ärenden som omfattas av förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken men att det 
är rimligt med tanke på myndigheternas ökade kostnader för handläggning av 
prövningar och tillsyn. 

Trafikverket vill, mot bakgrund av att avgifterna föreslås höjas generellt och 
att prövningsavgift för flera nya typer av verksamheter föreslås, framföra 
betydelsen av en tydlig motprestation i form av effektiv handläggning som 
bidrar till rimliga handläggningstider.

För miljöfarlig verksamhet föreslås förutom en höjning av avgiftsnivåerna att 
de årliga prövningsavgifterna för verksamheter som bedrivs med stöd av 
miljötillstånd fasas ut och istället ersätts med ansökningsavgifter som uttas 
vid den enskilda prövningen. Trafikverket ser positivt på detta förslag som 
bedöms minska den administrativa hanteringen för dessa verksamheter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Roberto Maiorana. 
Föredragande har varit t.f. sektionschef Miljö Väst 1 Tobias Åkesson, 
Miljöenheten på Teknik och Miljö Investering. Samråd har skett med 
miljöenhetens chef Camilla Bronning på Teknik och Miljö på Investering, 
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avdelningschef Otto Andersson på Teknik och miljö på Investering samt chef 
för verksamhetsområde Investering Annika Holmqvist. 

Med vänlig hälsning 

Roberto Maiorana
Generaldirektör 

Tobias Åkesson
t.f. sektionschef Miljö Väst 1, Teknik och Miljö, Investering 
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Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 
till digital offentlig service.
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