YTTRANDE
2018-10-08

Enheten för miljö
Maria Lundgren
010-225 13 36
maria.lundgren@lansstyrelsen.se

1 (2)
Dnr 4649-2018

Miljö- och energidepartementet
Mijlöprövningsenheten
Att: Astrid Öfverholm

Yttrande angående Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och
åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”
Miljö- och energidepartementets dnr: M2017/03195/Me

Yttrande
Länsstyrelsen Gävleborg har givits möjlighet att lämna synpunkter till Miljöoch energidepartementet angående Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav
på miljökonsekvensbeskrivning”. Länsstyrelsen framför följande synpunkter:
Miljöfarliga verksamheter – generella synpunkter
Länsstyrelsen konstaterar att förslaget innebär att fler verksamheter än i
nuvarande lagstiftning kommer att kräva en bedömning av miljöpåverkan i
tillståndsprocessen. Samtidigt ökar även antalet C-verksamheter där det krävs
en behovsbedömning i samband med anmälningsförfarandet. Kommunerna
kommer att få en ökad arbetsbörda till följd av att fler C-verksamheter ska
behovsbedömas. Även för länsstyrelserna kommer arbetsbelastningen att öka
till följd av behovet av fler undersökningssamråd och fler beslut om betydande
miljöpåverkan. Detta samtidigt som det med stor sannolikhet krävs mer
tillsynsvägledning till kommunerna i samband med deras bedömningar.
Fler bedömningar leder troligen till en variation i hur olika tillsynsmyndigheter
bedömer verksamheter inom samma bransch vilket kan upplevas som negativt,
framförallt för verksamhetsutövarna. Eftersom länsstyrelsernas beslut om
huruvida en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande
miljöpåverkan inte får överklagas, enligt 6 kap 27 § miljöbalken, kommer det
heller inte att finnas möjlighet att få praxis i den här typen av
bedömningsärenden.
Tydlig vägledning kring hur bedömningar av miljöpåverkan ska göras kommer
att krävas för att underlätta tillsynsmyndigheternas arbete och öka möjligheten
för likartade bedömningar i landet.
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Vattenverksamheter
För vattenverksamheter kommer fler verksamheter än tidigare antas medföra en
betydande miljöpåverkan i enlighet med författningsförslaget för
miljöbedömningsförordningen. De flesta av de nu utpekade verksamheterna är
dock av sådan omfattning att de sällan är aktuella i Sverige. Den största
förändringen i författningsförslaget anser länsstyrelsen är att minikraftverk och
kraftverk plockas bort från listan med verksamheter som kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Med tanke på att länsstyrelsen redan i nuläget
genomför miljöbedömning i enlighet med miljöbedömningsförordningen i de
flesta samrådsärendena bedömer länsstyrelsen att förändringen i lagstiftningen
kommer att få liten betydelse för länsstyrelsens handläggning och tidsåtgång i
handläggningen.
Havs- och vattenmyndigheten har i sitt förslag till förändringar i
bestämmelserna för anmälningspliktiga vattenverksamheter föreslagit ett tillägg
i 20 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. I det förslaget ska
tillsynsmyndigheten göra en bedömning om en anmälan även ska innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. I det presenterade
författningsförslaget från Naturvårdsverket har förslaget ändrats till att en
anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i 8 § och 9 § 1
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsen anser att denna
förändring är betydande och vi är tveksamma till förslagets utformning.
Förslaget innebär ett större krav på sökanden som i anmälningsärenden
företrädelsevis är privatpersoner som vill genomföra mindre
åtgärder/verksamheter. Syftet med anmälningsärenden är att de ska vara av
enkel karaktär och inte kräva någon omfattande handläggning. Länsstyrelsen
anser att den nu föreslagna förändringen kommer att medföra mer omfattande
krav på sökanden att ta fram underlag och på länsstyrelsen som behöver avgöra
om underlaget är komplett. Länsstyrelsen anser att möjligheten att ställa krav
på underlag enligt 8 § 9 § 1 för en anmälan om vattenverksamhet ska finnas
men det bör inte vara utformat som ett ska-krav. Länsstyrelsen har dessutom
redan i dagsläget möjligheten att förelägga sökanden i ett anmälningsärende att
söka tillstånd med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön.

Handläggning
Beslut angående detta yttrande har fattats av länsråd Veronica Lauritzsen efter
föredragning av handläggare Maria Lundgren och Hanna Karlsson från enheten
för miljö.
Denna handling är godkänd i länsstyrelsens elektroniska system och
saknar därför namnunderskrift.
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