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Betänkandet En översyn inom Sevesoområdet
(SOU 2013:14)
Statskontoret tillstyrker de förslag som utredningen lagt fram inom Sevesoområdet. Statskontoret tillstyrker utredningens förslag om att tillsynen bör
koncentreras till färre länsstyrelser; att tillståndsprövning och tillsynen ska
övergå till att vara avgiftsfinansierad samt övriga förslag för att förbättra
samordning och effektiviteten av Sevesoverksamheten. Statskontoret anser
dock att vissa frågor behöver utredas och beredas vidare innan utredningens
förslag kan träda i kraft.
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag om att avgifter införs för både
tillståndsprövning och tillsyn av Seveso-verksamheter. Statskontoret bedömer att utredningens förslag om storleken på tillsynsavgifterna är rimliga.
Utredningen har även vägt in de nackdelar som kan finnas vid avgiftsfinansierad tillståndsverksamhet. Statskontoret anser dock att det inte fullt ut är
klarlagt i utredningen hur finansieringen i praktiken ska gå till. Utredningen
föreslår att länsstyrelserna ska få disponera Sevesotillsynsavgiftsintäkterna,
alternativt att avgiftsintäkterna i varje län återförs till respektive länsstyrelse
genom öronmärkta anslag. Dessa två förfaringssätt får olika kostnadsmässiga och styrmässiga konsekvenser, vilka behöver belysas ytterligare. Statskontoret anser därför att frågan behöver utredas vidare i den fortsatta beredningen.
Statskontoret tillstyrker även utredningens förslag om att avgifter för merkostnader som uppkommer vid tillståndsprövning bör övervägas vid kommande revideringar av förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken. Utredningen lämnar dock inte några konkreta
förslag på storlek eller administrering av dessa avgifter. Detta borde ha
analyserats inom ramen för utredningens uppdrag. Att, som utredningen gör,
hänvisa till att kostnaderna inte finns tillgängliga för analys är, enligt Statskontoret, inte tillräckligt. Om det saknas kostnadsdata för att genomföra
analysen behöver kompletterande utredningsinsatser vidtas. Innan tillståndsprövningen kan avgiftsbeläggas måste därför en grundlig analys göras av
befintliga kostnader inom tillståndsprövningen.
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Statskontoret har även iakttagit att utredningen vid flera tillfällen lyfter fram
att både tillståndsprövning och tillsyn i dagsläget finansieras över särskilda
anslag. Vad Statskontoret erfar handlar det snarare om verksamhet som är
finanseriad som en del av vissa anslag. Statskontoret kan inte bedöma om
det rör sig om en språklig missuppfattning, men anser att betänkandets
skrivningar om att specifika anslag kan tas bort när verksamheten övergår
till att vara avgiftsfinansierad är missvisande. Det är därför angeläget att
anslagsfrågan utreds mer ingående i den fortsatta beredningen.

Ställföreträdande generaldirektör Mikael Halápi har beslutat i detta ärende.
Utredare Matilda Hultgren, föredragande, var närvarande vid den slutliga
handläggningen.
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