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559—261-2018

LÄN

Miljö— och energidepartementet
m.re istrator re erin skanslietse

Lena Kulander

Miljö— och vattenenheten
010—2239254

Angående

redovisning

remiss med Naturvårdsverkets

av regeringsuppdraget

verksamheter

"Kategorisering

och åtgärder

miljökonsekvensbeskrivning"

av

utifrån krav på
- M2017/03195/Me

Sammanfattning
Länsstyrelsen
har tagit del av Naturvårdsverkets
redovisning och har inget att
erinra mot de bedömningar
och förslag till kategorisering
av verksamheter
som
framförs.

Länsstyrelsens

bedömning

Länsstyrelsen
konstaterar att Naturvårdsverkets
förslag innebär lättnader i att
verksamheter
som bl.a. tillståndspliktig
djurhållning
aV nötkreatur, hästar och
minkar med mer än 400 djurenheter enligt 2 kap. 2 § milj öprövningsförordningen
(MPF), tillståndsplikfigjiskodling
enligt 3 kap. 1 § MPF och tillståndspliktig
uppgradering
och tillverkning av biogas enligt 21 kap. 5 § MPF inte längre alltid
ska antas medföra betydande milj öpåverkan utan kräver bedömning Vid samrådet.
F örslaget innebär
avfallsförbränning
milj öpåverkan.

däremot skärpning avseende bl.a. tillståndspliktig
enligt 29 kap. MPF som alltid ska antas medföra

betydande

Förslaget innebär också skärpning avseende bl.a. anmälningspliktiga
husbehovstäkter
som avser mer än 10 000 ton naturgrus enligt 4 kap. 4 § MPF och
flera typer av anmälningspliklig
avfallshantering
enligt 29 kap. MPF som ska
kräva milj öbedömning,
och för Vilka gällande lagstiftning inte har några krav på
MKB.
Förslaget innebär däremot ingen ändring när det gäller verksamheter
som
utvinning av olja enligt 4 kap. 9 § MPF, verksamhet med vindkraft enligt 21 kap.
13—15 §§ eller tillståndspliktiga
hamnar och flygplatser
enligt 24 kap. MPF som
även fortsättningsvis
alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen

har inget att erinra mot Naturvårdsverkets

bedömningar.
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Aren d et
redovisning
Regeringen vill genom remissen få synpunkter på Naturvårdsverkets
och åtgärder utifrån krav
av verksamheter
”Kategorisering
av regeringsuppdraget
och
Ett syfte med genomgången
på milj ökonsekvensbeskrivning”.
är att säkerställa att Sverige uppfyller MKB-direktivet.
regeringsuppdraget

i yttrandet

De som medverkat

Cecilia Schelin Seidegård med
Detta yttrande avges aV landshövding
efter föredragning
Lena Kulander som föredragande,
miljöskyddshandläggare
ledningsgrupp.
ärendet i Länsstyrelsens
.!
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