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Yttrande över Remiss miljödepartementet - Ett förbättrat
genomförande av MKB
Bakgrund
Åre kommun mottog 2021-03-16 remiss gällande Ett förbättrat genomförande av
MKB-direktivet. Sverige har fått kritik från EU för genomförandet av det så kallade
MKB-direktivet (EU 2011/92). Justeringar som här föreslås i miljöbalken och
tillhörande författningar är en del av genomförandet. Sedan tidigare har MKBdirektivets koppling till plan- och bygglagen varit på remiss hos berörda, däribland
Åre kommun.
Övergripande kommentarer
Åre kommun välkomnar tydlig och ändamålsenlig lagstiftning. Där förenklingar är
möjliga i kombination med bibehållen eller utökad miljönytta ser Åre kommun
ingen anledning att stå emot den typen av åtgärder. Förändringar i lagstiftning som
innebär merjobb ska självklart motiveras utifrån miljönytta och det är av vikt att
bestämmelserna kommer med möjligheter för kommunen (eller annan berörd
myndighet) att ta betalt för arbetet.
Åre kommun ställer sig bakom syftet med direktivets genomförande av information
till allmännheten. Åre kommun saknar expertisen för att göra bedömningen om
författningsförslag är att anse i linje med MKB-direktivet (2011/92) men ser en
nytta med att allmännheten i större grad involveras i processer. Prejudicerande
åtgärder och vägledningar bör sikta mot att bibehålla nyttan av att allmännheten
involveras i kombination med mål om att minska den extra handläggning som dessa
förslag kan medföra. Även förslag om att processerna ska avslutas med beslut får
anses som en riktning för rättssäkerhet och allmänhetens möjlighet att påverka.
Åre kommun ser inte att det finns anledning att verksamheter ska hanteras olika
beroende på det syfte verksamheten bedrivs. Bedömningen bör göras utifrån den
miljörisk som verksamheten medför. Ändringar av undantag för husbehovstäkter
och viss avfallshantering är därför i linje med Åre kommuns syn på
miljölagstiftningen. De konsekvenser förslagen medför för den enskilde kan
självklart riskera att driften av dessa verksamheter försvåras.
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En ändring av vilka verksamheter som omfattas av tillstånd och anmälan kan initialt
skapa frågetecken hos verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Likt vad PMet
redovisar gör Åre kommun sällan bedömningar utifrån 6 kap MB och tillhörande
förordningar. Denna del och den expertis som kan behövas när dessa processer
utökas kan kräva en dialog mellan länsstyrelse och berörd kommun. Fler Cverksamheter medför utökat fokus på dokumenterad egenkontroll hos
verksamheter. Åre kommun har erfarenhet av att egenkontrollsförordningen och
dess bestämmelser kan anses otydliga och önskar därmed fortsatt arbete med att
förtydliga de krav som ställs på C-verksamheter (och över). Som exempel har
Jordbruksverket tagit fram exempel för jordbruk som omfattas av förordningen.
Detta gör, i Åre kommuns mening, innehållet mer mottagligt.
Utredningen konstaterar att vissa verksamheter får ökade krav samtidigt som vissa
får minskade krav i och med genomförandet av direktivet. Åre kommun ser att
rättsläget förändras margniellt men viktas mot att mer uppgifter hamnar hos
kommunen och ett större ansvar för att göra bedömning av anmälda verksamheter.
Då dessa processer, också enligt PMet, inte förekommer i någon större utsträckning
idag hos kommunerna bör lagändringar kombineras med vägledningar i området.
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2.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken
Åre kommun välkomnar allmän insyn. Det behövs vägledning i när en
tillsynsmyndighet kan bestämma att en verksamhet får påbörjas senare eller tidigare än
6 veckor. Att utöka överklaganderätten får anses vara i linje med förändring av
Miljölagstiftning på global nivå.
6.3 Krav på täktverksamhet
Kraven i miljöbalken bör motiveras ur miljörisker. Att husbehovstäkterna ska
undantas oavsett storlek anser Åre kommun gör avsteg från den bilden. Därför är
ändringar välkomna.
7.1.3 Reglering av husbehovstäkter och andra täkter
Miljölagstiftningens övergripande syfte är att uppnå hållbarhet. Tillsyn genom
tillståndsprövningar och anmälningar är avgörande verktyg för att nå det uppsatta
målet. Åre kommun ser generellt ingen anledning att göra skillnad på verksamheter
förutsatt att det inte är motiverat i pontentiell miljöpåverkan. Ändringar som fångar
husbehovstäkter är i linje med den övergripande målbilden.
7.1.4 Vissa U-verksamheter där avfall behandlas blir anmälningspliktiga
Anmälan möjliggör reglering hos tillsynsmyndighet. Merjobb kan antas övervägas av
den miljöhänsyn som kan regleras.
Detta yttrande har fattats av undertecknad med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning DIA.2017.27/002.
Johan Appelblad
Miljöinspektör
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, ÅRE KOMMUN
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