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Miljönämnden beslutaden på sammanträdet den 15 december 2015 § 175 att lämna följande 

yttrande: 

 
Sammanfattning 

Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över utredningen ”Prövning av miljöfarliga 
verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning”. Rege-
ringen vill ha synpunkter på materialet i rapporten. Den del av regeringsuppdraget som rör 
kategorisering av miljöfarliga verksamheter utifrån behovet av miljökonsekvensbeskrivning 
redovisas i bilaga 3 till huvuddokumentet. Denna del av regeringsuppdraget hanteras i ett an-
nat lagstiftningsärende och remissinstanserna ombeds därför inte att yttra sig i den delen i 
samband med denna remiss. Bilaga 3 finns därför inte heller bland det underlag som nu re-
mitterats. 
 
Miljönämnden instämmer i huvudsak med vad som har lagts fram i utredningen, men vill 
framföra att det skulle vara fördelaktigt om en fortsatt översyn görs av miljöprövningsför-
ordningen och vid behov införs nya prövningskoder.  
 
Miljönämnden ifrågasätter ställningstagandet i redovisningen att det inte bör införas en 
informationsplikt för miljöfarliga verksamheter som varken är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga. Miljönämnden önskar att en informationsplikt införs. 
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Yttrande 

 
Miljönämnden kan vid en genomgång av utredningen konstatera, att en stor del av de före-
slagna ändringar i miljöprövningsförordningen är förtydliganden för att säkerställa att ver-
samheter enligt IED inte blir felaktigt klassade. Många av omformuleringarna leder dock 
inte till större konsekvenser för verksamhetsutövare, myndigheter och miljöskydd. Andra 
föreslagna förändringar i miljöprövningsförordningen vad gäller tröskelvärden och verk-
samhetsbeskrivningar innebär, att ett antal verksamheter som tidigare inte har omfattats av 
krav enligt IED kommer att göra det eller att icke tillståndspliktig verksamhet kommer att 
omfattas av tillståndsplikt. 
 
Verksamheter kommer att få nya prövningskoder vid ändringar i 
miljöprövningsförordningen. Miljönämnden vill framföra att det vore fördelaktigt om 
ytterligare en översyn görs av miljöprövningsförordningen och vid behov införs ytterligare 
prövningskoder för att tydliggöra verksamheters inriktningar. Det kan bli så att ramarna för 
de nya lydelserna i prövningskoderna i samband med införande av IED blir för vida och det 
skulle vara en fördel med mer precisa lydelser. En typ av verksamhet som skulle kunna få en 
egen prövningskod är anläggningar som tillverkar kimrök. En annan typ av verksamhet som 
idag heller inte har en prövningskod i miljöprövningsförordningen är vattenverk. Det skulle 
vara fördelaktigt om en kod för denna införs. 
 
Miljönämnden ifrågasätter ställningstagandet om att det inte bör införas en 
informationsplikt för miljöfarliga verksamheter som varken är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga. Miljönämnden önskar att en informationsplikt införs. I många fall 
behöver en tillsynsmyndighet komma ut på plats för att bedöma vilken klassning som en 
verksamhet ska ha. Det är en fördel om en verksamhetsutövare i förväg har informerat 
tillsynsmyndigheten om sin verksamhet, eftersom det kan innebära en minskning av 
felklassning och otillåten anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. På så sätt kan typ av 
klassning bestämmas i en dialog mellan tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren på ett 
tidigt stadium. 
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