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Avgränsning
Länsstyrelsen

av yttrandet
har

avgränsat

till
hur förslaget
bedöms påverka
samråd samt miljöprövningsprocessen

yttrandet

handläggning
avseende
för
miljöfarliga
verksamheter
och vattenverksamheter.
Länsstyrelsen
är medveten
om att förslaget
även påverkar
länets kommuner
som dels medverkar
Vid samråd
dels yttrar
sig inför
beslut om BMP. De synpunkter
kommunerna
eventuellt
vill
länsstyrelsens

framställa
förväntas
komma framvia Sveriges
frånde kommuner

som erhållit

kommuner

och landsting

samt

remissen.

Yttrande
Övergripande

synpunkter

förlänsstyrelserna

tydliggöras
iNaturvårdsverkets
förslag
avseende
klassning
inom området
miljöfarliga
verksamheter.
Det bör
tydligt framgå hur mycket
arbetsbelastningen
ökarförlänsstyrelserna
då det
finnsen betydande
riskatt handläggningstiden
förlängs
förhela
prövningsprocessen
om förslaget
antas och införs
inom länsstyrelsens
befintliga
resurser.
Detta kan även innebära
negativa
konsekvenser
för
verksamhetsutövarnä.
Trotsen utvecklad
samverkan
mellan
landets
länsstyrelser
bedöms
det även att risken ökarför olikaställningstagänden
Vid
olikalänsstyrelser
imiljöbedömningsskedet
med ökatantal branscher
som ska
Konsekvenserna

måste

miljöbedömmäs.
Länsstyrelsen

har

inga

förslaget
inte bedöms

på Havs- och Vattenmyndighetens
förslag
då

synpunkter
innebära

större
förändringar

några

förverksamhetsutövare

och länsstyrelserna.
Synpunkter

på klassning

Nedanstående
utpekat

BMP

punkter

är några

av de koder/bränscher

till behovsbedömning,

och där länsstyrelsen

som föreslås
ändras,
har

från

en annan

uppfattning
än det som framgår av förslaget:
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1.11D'urhållnin
BMP

. Länsstyrelsen
anser

att denna

stormiljöpåverkan

Länsstyrelsen
anser

då den teknik

som används

att denna

idag,

Länsstyrelsen
anser

90.3001 Deponi.

då det är omfattande

stora
markområden

tar

med ett stort
antal

odling.

att denna

verksamheter

bör fortsatt
vara

punkt

med betydande

utpekad

miljöaspekter

och som

ianspråk.

Motivering

till det övergripande

Länsstyrelsen

anser

yttrandet

att det år av betydelse

länsstyrelserna
tydliggörs
konsekvensanalysen.

bör fortsatt
Våra utpekad

punkt

iöppna kassar, har en betydande
flesta
fall.
Ett alternativ
kan vara att

miljöbedömning
kan gåHå Vid landbaserad
BMP

utpekad

odling

på vattenrecipienten
1 de aura

påverkan

bör fortsatt
vara

punkt

som ska hanteras.

5.10 Fiskodling.
BMP
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då det år en branschsom har

miljöaspekter
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AV

på ett bättre

sätt

förslaget
framgår

och beslut
om BMP

att konsekvenserna

för

än det som nu framgår

att

av

länsstyrelsens
arbetsbörda

för

länsstyrelsen
instämmeri då
en övervägande
del av de prövningsph'ktiga
verksamheterna
enligt förslaget
ska
miljöbedömmas.Vidare framgår
av utredningen
att det eventuellt
kan bli en
snabbare
process i ett senareskede på grund av att beslutet
kan resultera
iatt
det intekan antasvara BMP. Dettaframställs
dock som ett antagande
då en
bedömning
även kan resultera
i att det blirBMP. Processenkan idessafall
bli
mer omfattande
än om en verksamhet
redan år utpekad
som BMP då det blir
fler
steg iprocessen
med tidsutdrag
som följd.
Det råder även en tveksamhet
om
förslaget
har den effekt
för verksamhetsutövarna
och på den praktiska
prövningsprocessen
som förslaget
avser.
samråd
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