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Yttrande över Promemorian Ett förbättrat
genomförande av MKB-direktivet
Ärendet
Länsstyrelsen i Gotlands län har beretts tillfälle till yttrande över promemorian
Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet angående synpunkter från EUkommissionen om Sveriges implementering av MKB-direktivet, ert
ärendenummer M2021/00596.

Sammanfattning
Länsstyrelsen ser positivt på de förslag till regelförändringar vad avser bl.a.
justerad förprövningsplikt enligt miljöbalken, samt säkerställande av information
till allmänheten och besvärsrätt för miljöorganisationer, som föreslås i
promemorian för att tillgodose de synpunkter som framförts från EUkommissionen.
I tillägg bedömer Länsstyrelsen att det bör övervägas att komplettera de
justeringar som föreslås vad gäller gränserna för anmälnings- och tillståndsplikten
för husbehovstäkter med införande av en generell nedre gräns för tillståndspliktig
täktverksamhet, samt en motsvarande generell anmälningsplikt upp till denna
nedre gräns. Med en sådan ytterligare förändring av regleringen av
förprövningsplikten för täktverksamheter kunde begreppet husbehovstäkt
utmönstras ur regelverket och nuvarande särbehandling av täktverksamheter som
sker för husbehovsändamål därmed avvecklas. Länsstyrelsen bedömer att den i
promemorian föreslagna brytpunkten mellan anmälnings- och tillståndsplikt för
husbehovstäkter skulle kunna utgöra brytpunkt även för kommersiell
täktverksamhet.
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Synpunkter på innehållet i promemorian
Allmänna synpunkter på förslagen i promemorian
Länsstyrelsen ser positivt på förslagen till regeländringar vad avser krav på bättre
motiverade och överklagningsbara ställningstaganden från myndigheter vid
bedömningar av miljöpåverkan från miljöfarliga verksamheter. Länsstyrelsen
bedömer att de föreslagna förändringarna kan bidra till en mer enhetlig och
transparent myndighetsutövning.
Länsstyrelsen ser även positivt på de justeringar av avgränsningar för viss
anmälnings- och tillståndsplikt som föreslås, samt den förändring av
anmälningsförfarandet för vissa verksamheter där förbehåll föreslås införas om att
myndighetsbeslut ska fattas om försiktighetsmått innan en verksamhet får inledas.
Länsstyrelsen konstaterar att förslagen innebär skärpta former för förprövningen
av vissa kategorier av miljöfarlig verksamhet och då i första hand
anmälningspliktiga verksamheter inom avfallshanteringsområdet, men bedömer
att förändringarna är väl motiverade utifrån de synpunkter som framförts från EUkommissionen angående Sveriges implementering av MKB-direktivet.
Möjligheter till kompletterade justeringar av regleringen av
täktverksamheter
I promemorian föreslås att nuvarande förprövning av husbehovstäkter, där regler
om tillståndsprövning helt saknas och anmälningsplikten inträder först vid ett
totalt materialuttag av 10 000 ton, ska skärpas och därigenom närmas regleringen
av kommersiella täktverksamheter. Förslaget innebär att all täktverksamhet
kommer att omfattas av någon form av förprövning enligt 9 kap. miljöbalken.
Länsstyrelsen bedömer att det i sammanhanget, på samma sätt som det i
promemorian föreslås att särregleringen av behandling av avfall som uppkommit i
den egna verksamheten ska tas bort, finns anledning att helt ta bort särregleringen
av täktverksamheter för husbehovsändamål. Utgångspunkter vid bedömningen av
om en verksamhet ska vara tillstånds- eller anmälningspliktig är (som också
påpekas på sid 87 i promemorian) de effekter verksamheten typiskt sett har på
omgivningen. Eftersom miljöpåverkan från en täktverksamhet inte är beroende av
vem som utför verksamheten, eller av ändamålet för verksamhetsutövarens
planerade användning av det utbrutna materialet, finns inte skäl att behålla denna
särreglering.
Det är vidare Länsstyrelsens bedömning att det kunde vara miljömässigt motiverat
att införa en generell undre gräns för tillståndsplikten för täktverksamheter. All
täktverksamhet behöver dock, i enlighet med vad som framgår av MKBdirektivet, omfattas av förprövningsförfaranden där ställning tas till
verksamheternas individuella miljöpåverkan i överklagningsbara beslut.
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Länsstyrelsen bedömer att det därför bör övervägas att införa en generell
anmälningsplikt för täktverksamhet upp till totalt 10 000 ton som dels omfattas av
de föreslagna reglerna om särskilda överklagningsbara beslut om miljöpåverkan
enligt 16 kap. 13 § miljöbalken, dels av det införda kravet i 1 kap 10 b §
miljöprövningsförordningen (2013:251) om att beslut om försiktighetsmått ska ha
meddelats av tillsynsmyndigheten innan verksamheten får inledas.
Med sådana generellt utformade regler för anmälnings- och tillståndsplikt följer
även fördelen av en mer konsekvent fördelning av tillsynsansvar där samma
myndighet kommer att utöva tillsynen över alla täktverksamheter av en viss
omfattning och förväntad miljöpåverkan inom sitt geografiska
verksamhetsområde.

De som deltagit i beslutet
Beslut om yttrandet har fattats av landshövding Anders Flanking med
miljöskyddshandläggare Åke Mauritzson som föredragande.
Handlingen har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

