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Yttrande angående regeringsuppdraget Kategorisering av
verksamheter och åtgärder utifrån krav på MKB.
Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket fick under 2017 uppdrag av Regeringen att föreslå vilka
miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas
medföra betydande miljöpåverkan, samt för vilka verksamheter frågan om
betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall. Syftet med
uppdraget är bl.a. att säkerställa att Sverige uppfyller MKB- direktivet.
Härnösands kommun har fått ärendet på remiss till den 26 oktober 2018.
Samhällsförvaltningens bedömning
Härnösands kommun, genom dess samhällsförvaltning, ser generellt positivt
på att lagstiftningen uppdateras för att tydligare följa MKB-direktivet. Fler
anmälningspliktiga verksamheter kommer att behöva bedömas utifrån
aspekten Behovsbedömning och därmed om de bör tillståndsprövas.
Förfarandet kommer att innebära ett visst merarbete för många kommuner.
Eftersom kommunerna har möjlighet att finansiera denna arbetsbörda via
avgifter anser samhällsförvaltningen att förslaget kan accepteras.
Bilaga 1 Kategorisering av verksamheter i MPF
Kapitel 3 1§ Fiskodling. Samhällsförvaltningen tillstyrker att denna punkt
föreslås ändras från Alltid BMP till Behovsbedömning. 25 § i Förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bör justeras utifrån
detta.
Motiveringen i förslaget tar sikte enbart på odlingar i öppna vatten. Med
teknikutvecklingen kommer det bli mer och mer vanligt med landbaserade
odlingar, t.ex. recirkulerande odlingar, s.k. RAS- teknik, och aquaponi där
det näringsrika fiskvattnet filtreras genom en växtodlingsbädd. Dessa
anläggningar har en helt annan utsläppsbild än konventionella odlingar i
öppna kassar och är betydligt mindre miljöpåverkande.
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I ärendet har miljöhandläggare Lena Drejare varit föredragande.
För samhällsnämnden

Helene Lager
Miljöchef

