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Er beteckning

Astrid Öfverholm
astrid.ofverholm@regeringskansliet.se

2018-06-20

M2017/03195/Me

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

HKV FIHM, Anna Rolf, 08-562 816 96,
exp-fihm@mil.se

Yttrande över remiss Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget”Kategorisering av verksamheter och
åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”
Försvarsinspektören
för hälsaoch miljö (Försvarsinspektören)
har beretts
möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets
redovisningenligt ovan.
Försvarsinspektören
ställer sig i huvudsakpositiv till syftet medutredningenoch
dessresultat.
Bakgrund
Syftet medNaturvårdsverkets
regeringsuppdrag
är att säkerställaatt Sverige
uppfyller MKB -direktivet (Europaparlamentets
och rådetsdirektiv 2014/52/EU
av den16 april 2014om ändringav direktiv 2011/92/EUom bedömningav
inverkanpå miljön av vissaoffentliga och privata projekt). Naturvårdsverkethar,
tillsammansmedHavs- och vattenmyndigheten,
föreslagitvilka miljöfarliga
verksamheteroch vattenverksamheter
som alltid kan antasmedförabetydande
miljöpåverkan,samtför vilka verksamheterfråganom betydandemiljöpåverkan
skabedömasfrån fall till fall.
RegeringenremitterarNaturvårdsverkets
redovisningi alla delarutom vad gäller
förslaget i frågaom anmälningspliktigavattenverksamheter
(förslag till ändring i
förordning(1998:1388)om vattenverksamheter).
Synpunkter
Försvarsinspektören
ställer sig huvudsakligenpositiv till syftet medutredningen
och dessresultat.De risker Försvarsinspektören
har identifierat avseendesin egen
(RÖ)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsinspektören
för hälsa och miljö
107 85 Stockholm

Tegeluddsvägen 100

08-788 75 00

08-5628 16 86

exp-fihm@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv

YTTRANDE
Datum

Beteckning

2018-10-22

FIHM2018-500-2 Sida 2 (2)

verksamhetär en ökad arbetsbelastning.
Försvarsinspektören
kommeratt, i fler
anmälningsärenden
än idag, behövata hänsyntill de omständighetersom angesi
10-13 §§ miljöbedömningsförordningen
(2017:966)och prövaom verksamheten
eller den anmäldaåtgärdenbehövertillståndsprövas.Detta gäller ävende av
försvarsmyndigheterna
anmälda ändringar (1 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen(2013:251))av tillståndsgiveneller anmäld
verksamhet.Försvarsinspektören
hanterarårligenen relativt stor andel
ändringsanmälningar
och kan seframför sig en ökad arbetsbelastning
och längre
handläggningstider.
En konsekvensskulle kunnavaraen svårighetatt hinna göra
en kvalitativ bedömningenligt ovaninom gällandetidsgränser.
Försvarsinspektören
finansierarinte sin tillsyn med avgifter såsomkommunerna
utan kan kommaatt behövahemställaom utökatanslagför att kunnagenomföra
dessakrav.
Försvarsinspektören
tolkar regeringensom att förslageti frågaom
anmälningspliktigavattenverksamheter
(förslagtill ändringi förordning
(1998:1388) om vattenverksamheter)
inte remitterasi dagsläget.
Försvarsinspektören
önskarfå lämnasynpunkterävenavseendedessadelar
framöver.Vår initiala bedömningär att det kan varabefogatmedeventuella
undantagför försvarsmyndigheterna
avseendeförslagetatt tillsynsmyndigheten
skata ställningtill fråganom verksamhetenkan antasmedförabetydande
miljöpåverkanför samtligavattenverksamheter
som är anmälningspliktigaenligt
19 § förordningenom vattenverksamhet
.

Detta besluthar fattatsav avdelningschef LenaOrbelius.I den slutliga
handläggningenhar dessutommiljösamordnareRobertÖjermarkdeltagitoch som
föredragandestabsjuristAnna Rolf.
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