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Yttrande över remiss av promemorian "ett förbättrat
genomförande av MKB-direktivet"
Er beteckning: M 2021/00596

Synpunkter på promemorians förslag
Länsstyrelsen är positiv till att besluten om betydande miljöpåverkan ska
tillgängliggöras för allmänheten. Det är dock lämpligt, i enlighet med vad
som anges i promemorian, att det är upp till handläggande myndighet att
avgöra hur tillgängliggörandet ska ske. Länsstyrelsen anser att en rimlig nivå
är att besluten tillgängliggörs på lämplig hemsida. Det är också bra att
tydliggöra att informationen ska vara tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning.
Det är positivt med ett tydliggörande av allmänhetens möjlighet att överklaga
beslut där verksamhetens eller åtgärdens miljöpåverkan har prövats eller
skulle ha prövats och att det harmonieras med det som i övrigt anges i 16 kap
13 § miljöbalken.
Det kan finnas skäl att vissa verksamheter som omfattas av bilaga 2 till MKBdirektivet ska genomgå fall till fall-bedömning av verksamhetens eller
åtgärdens miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser dock att riskerna med ett
sådant förslag kan vara att det leder till ett långsammare system och minskad
effektivitet, vilket varken gynnar verksamhetsutövare eller myndigheter.
Vidare riskerar förutsägbarheten att minska när fler verksamheter ska
bedömas från fall till fall vilket också kan leda till ett försämrat miljöskydd.
Det kan också leda till ett ökat behov av tillsynsvägledning till kommunerna.
Det är därför en fördel om de verksamheter som ska bedömas från fall till fall
begränsas så långt möjligt.
Länsstyrelsen är positiv till förändringarna vad gäller regleringarna av
husbehovstäkter och andra täkter. Länsstyrelsen delar förslagets bedömning
att ett införande av anmälningsplikt för husbehovstäkter som tidigare inte
varit anmälnings- eller tillståndspliktiga är motiverat och stärker skyddet för
miljön.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Daniel Gustafsson med miljöhandläggare
Frida Uebel som föredragande. I yttrandet har också länsjurist Jonathan
Wallmon och miljöhandläggare Oliver Klett deltagit.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia:
m.rattssekretariatet@regeringskansliet.se
ingrid.backudd@regeringskansliet.se
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