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Om prövning och omprövning – en del av 

den gröna omställningen (SOU 2022:33) 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker de av utredningens förslag som berör 

myndighetens verksamhetsområde, med nedan kommentarer. 

Folkhälsomyndigheten har inga synpunkter på övriga förslag.  

Sammanfattning 

 Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslagen om förenklingar i reglerna om 

att ändra en verksamhet under förutsättning att förändringarna inte 

försämrar skyddet för miljön eller människors hälsa. 

 Folkhälsomyndigheten saknar en tillräcklig analys om ändring av 

begreppet ”betydande miljöpåverkan” kan medföra en minskad hänsyn till 

effekter på människors hälsa, och kan därför inte tillstyrka förslaget. 

 Folkhälsomyndigheten tillstyrker delvis förslagen om att länsstyrelsens roll 

som nav och aktiv samrådspart ska stärkas, med tillägget att 

Folkhälsomyndigheten ska ingå i uppräkningen av de myndigheter som ska 

stödja länsstyrelsens arbete i den nya bestämmelsen som föreslås i 6 kap. 

32 a § miljöbalken, under förutsättning att myndigheten tilldelas utökat 

anslag. 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

4.1.1 Det införs enklare regler för ändringstillstånd och 4.1.2 Gränsen 

mellan tillstånds- och anmälningsplikt tydliggörs  

Folkhälsomyndigheten tillstyrker utredningens förslag om förenklingar i reglerna 

om att ändra en verksamhet, under förutsättning att förändringarna inte försämrar 

skyddet för miljön eller människors hälsa. Som framgår av utredningens 

överväganden uppstår det inte sällan svåra avvägningar mellan olika miljöintressen 

samt mellan hänsyn till miljö respektive hänsyn till människors hälsa. Om 



 

 

förändringarna genomförs vill Folkhälsomyndigheten därför påtala vikten av att 

prövningsmyndigheterna använder den vägledning respektive kunskapsunderlag 

som finns, när det gäller miljörelaterad hälsa och hur den relaterar till både 

socioekonomiska faktorer och andra miljöeffekter. Folkhälsomyndigheten ser 

positivt på att förutsättningarna förbättras för verksamhetsutövarna att göra en så 

kallad grön omställning mot bakgrund av att de föreslagna förändringarna kan 

innebära goda synergieffekter för såväl klimat, miljö och en god och jämlik hälsa.  

 

4.1.3 Begreppet ”betydande miljöpåverkan” ska användas vid bedömning 

av omgivningspåverkan 

Folkhälsomyndigheten instämmer visserligen i att det är positivt att göra det 

tydligare med enhetliga begrepp men saknar en tillräcklig analys om ändring av 

begreppet kan medföra en minskad hänsyn till effekter på människors hälsa, och 

kan utifrån den begränsade analysen i betänkandet inte tillstyrka förslaget.  

 

6.1.1 Stärk länsstyrelsens roll som nav och aktiv samrådspart 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker delvis utredningens förslag om att stärka 

länsstyrelsens roll som nav och aktiv samrådspart, men anser att 

Folkhälsomyndigheten ska ingå i uppräkningen av de myndigheter som ska åläggas 

att stödja länsstyrelsens arbete i den nya bestämmelsen som föreslås i 6 kap. 32 a § 

miljöbalken, under förutsättning att Folkhälsomyndigheten tilldelas utökade 

resurser.  

Folkhälsomyndigheten föreslår att den ska ingå i den föreslagna bestämmelsen i 

syfte att stödja länsstyrelserna att hantera avvägningar kopplade till miljörelaterad 

hälsa, vilket innefattar beaktande av såväl risker för hälsoeffekter som för 

ojämlikhet i hälsa i förhållande till miljöfaktorer.  

Folkhälsomyndighetens förslag korrelerar även med Folkhälsomyndighetens 

ansvar för miljörelaterad hälsa samt uppgifter att ge tillsynsvägledning gällande 

bland annat miljöbedömningar samt att tillhandahålla underlag för tillämpning av 

bestämmelser om riksintressen (23-25 och 40 §§ förordning (2021:248) med 

instruktion för Folkhälsomyndigheten).  

I linje med de beräkningar som utredningen anfört när det gäller resursbehoven hos 

de andra myndigheterna konstaterar Folkhälsomyndigheten att förslaget kommer 

att medföra behov av ökat anslag även för Folkhälsomyndigheten.  

 

 

 

 



 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 

slutliga handläggningen har den tillförordnade avdelningschefen Agneta Falk 

Filipsson och den tillförordnade enhetschefen Karin Ljung Björklund deltagit. 

Utredaren Daniel Sundvall har varit föredragande. 
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