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SveMin yttrande rörande ”Förslag till nya föreskrifter angående EU:s system för handel med
utsläppsrätter” Dnr. NV-04455-12
Yttrande
SveMin har generellt inga större synpunkter på de nya föreskrifter, men önskar ändå lämna
några kommentarer. Flertalet av de föreslagna förändringarna innebär enbart en överföring av
befintliga regler till EU-gemensamt lagrum. Det ges därmed inte så stort utrymme för oönskade
justeringar eller ändringar. Detta är till viss del positivt eftersom det inte skulle vara önskvärt
att svenska föreskrifter avviker från EU:s. Vi anser det dock olyckligt att föreskrifterna tar bort
möjligheten att självständigt identifiera specifika behov av förändringar som styrs av svenska
omständigheter.
EU-förordningen innehåller nya krav på att dokumentera och rapportera, dels hur man förbättrat
övervakningen under året, dels en rapport om de ej åtgärdade avvikelserna som följt av
verifieringsrapporterna. Detta är uppgifter som tidigare endast varit en kommunikation mellan
verifieringsorganet och verksamhetsutövaren. Att nu även delge Naturvårdsverket på en
specificerad mall försvårar ytterligare hanteringen av handeln med utsläppsrätter och ger
växande administration. Det är, med anledning av ovan, viktigt att processen hanteras på ett
pragmatiskt sätt och inte medför stora verksamhetsförändringar för berörda anläggningar.
Enligt kommissionens (EU) förordning nr 601/2012 krävs nya tillståndsmallar. Naturvårdsverket
anmodar Verksamhetsutövarna att söka nya tillstånd i ny mall. Dessa är ytterligare mer
detaljerade än de som tidigare har använts, vilket innebär en stor arbetsinsats för berörda
anläggningar. Arbetet blir mycket bemödande för de mer komplicerade anläggningarna och i vår
mening betydligt mer än vad Naturvårdsverket kommit fram till i konsekvensutredningen.
Länsstyrelserna kommer att få ett stort arbete lagt på sig, då de skall godkänna alla tillstånd
enligt förordningen före årsskiftet. Detta innebär att de kommer att begära in de nya tillstånden
långt före årsskiftet och att det renderar en kort hanteringstid för verksamhetsutövarna att
färdigställa tillstånden.
Berörda anläggningar bör därför ges mer tid för att uppdatera sina övervakningsplaner. Lämplig
förlängning skulle kunna vara minst tre månader så att möjlighet att lämna in
övervakningsplaner utökas till 31 mars 2013. Förslagsvis skulle Länsstyrelserna kunna ge ett
förhandsbesked före årsskiftet efter avstämning med de berörda företagen.
I enlighet med andra berörda branscher föreslår vi också att Naturvårdsverket går ut med
information till länsstyrelser och verksamhetsutövare så att hanteringen blir lika över hela landet.
För SveMin:s medlemsbolag,
Tomas From
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