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Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning ; RU
Kategorisering av verksamheter och åtgärder
utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning
M2017/03195/Me
Länsstyrelsen
Skåne
instämmer
i huvudsak
medNaturvårdsverkets
förslag
, menvill
framföranedanstående
synpunkter
:
Resurs- och tidsaspekter är centrala i tillståndsprövningsprocessen.
Länsstyrelsens
ambitionär att handlägga
prövningsärenden
såsnabbtoch
rättssäkert
sommöjligt.Enökadarbetsbelastning
i samrådsskedet
innebäratt
merresurser
måsteläggas
pådennafasavprövningen
ochatt dedärmedblir
mindretid till handläggning
näransökan
kommitin omsamma
handläggningstider
somidagskauppnås.
Denförändrade
lagstiftningen
avseende
6 kapmiljöbalken
ochmiljöbedömnings
-förordningen
harännuinteuppvisat
resultatsomlett till bättreansökningshandlingar
ochkortarehandläggningstider.
Föreliggande
förslaginnebäratt ytterligareresurser
behöverfördelastill
miljöprövningen
omuppsatta
målför handläggningstider
skavaramöjligaatt nå.
Behov av vägledning avseendesamrådsunderlag.
Att bedöma
miljöpåverkan
vid samråden
är inte enkelt. Riskenatt någonviktig
aspektmissas
vid bedömningar
baserade
påsamrådsunderlagen
är överhängande.
Föratt försäkra
sigomatt dennariskminimeras
måstehögakravställaspå
samråds
-underlagen.
Det är avstorvikt att verksamhetsutövare
får god
vägledning
omhurmycketunderlag
debehöverta framför att enkorrekt
bedömning
ommiljöpåver
-kanskakunnagöras.Tyvärrgårdetinteatt göra
generella
vägledningar
överhurmycketunderlag
sommåstetasframdådetta
berorpåtyp avverksamhet,
lokalisering
, närhettill andraverksamheter,
tänkta
utsläppavföroreningar
etc.Sammantaget
innebärdetatt verksamheterna
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behövermycketvägledning
inför att deskata framsamrådsunderlag
inför
undersökningssamråd
ochavgränsningssamråd
samtatt länsstyrelsen
i större
utsträckning
änidagbehöveravsätta
tid för att förbereda
ochmedverka
vid
minsttvå samrådstillfällen.
Risk för olika bedömningar.
Beslutombetydande
miljöpåverkan
(BMP)är inteöverklagningsbara.
Detta
innebäratt detintefinnsnågravägledande
prejudikatavseende
hur
bedömningarna
skagöras.Kriteriernaför bedömning
avbetydande
miljöpåverkan
angerintemängder
ellerandranumeriska
uppgifterutanendast
miljöaspekter
somskabeaktas.
Dettakaninnebära
att bedömningen
görsolika
vid olikalänsstyrelser
ochkommuner.Förslaget
innebäratt ännufler punkteri
Miljöprövningsförordni
ngenskabehovsbedömmas.
Föratt undvikaenolik
hantering
i landetkrävsomfattande
nationellvägledning
hur dennabedömning
skagöras
Stort behov av vägledning gällande ”liten” MKB
Behovetavtydligvägledning,
vadgällerkravpåomfattningaven”litenMKB”så
att detblir ennationellsamstämmighet
, bedöms
varastort. I synnerhet
dåännu
fler verksamheter
kankommaatt omfattas
avkravpålitenMKB.I remissen
framförsatt förslaget
kankunnageenökadarbetsbörda
för blandannat
Miljödomstolar
ochMiljöprövningsdelegationer
dådeharskyldighet
att tillseatt
ansökan
är tillräcklig.Dåverksamhetsutövare
i ansökan
ochdenlilla MKB:ninte
redovisat
tillräckligtavnödvändiga
uppgifterommiljökonsekvenser
för
tillståndsprövningen
lederdettill enökad arbetsbörda
ävenför länsstyrelser
eftersomdetär länsstyre
lsernasomberederärendena
åt Miljöprövnings
delegationerna
samtär enviktigremissinstans
till Miljödomstolarna.
Ökad förekomst av tillståndsprövning och ökat behov av
tillsynsvägledning
Tillkomstenavca1 000anmälningspliktiga
verksamheter
somkanbedömas
innebära
BMPinnebärocksåatt fler verksamheter
kankommaatt
tillståndsprövas
vid miljöprövningsdelegationerna
vid länsstyrelserna.
Länsstyrelsen
behövervägleda
kommunerna
omhur bedömningskagöras
avseende
omenverksamhet
elleråtgärdsomanges
i 25§ 2p behöver
tillståndsprövas.
Länsstyrelsens
tillsynsvägledande
roll måstedärmedutökasför
att mötakommunernas
ökadekunskapsbehov
överhurbedömningar
om
betydande
miljöpåverkan
skagöras.
Bilaga 1. Kategorisering av verksamheteri
miljöprövningsförordni ngen
Länsstyrelsen
avstyrkerförslaget
att deträckeratt göraenBehovsbedömning
för
Industriutsläpp
sverksamheter,
A-verksamheter
ochverksamheter
somklassas
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somSeveso
-anläggnin
gar. Länsstyrelsen
anseratt dennatyp avverksamhet
alltid
skaantasvaraBMP.
Länsstyrelsen
anseratt dekodersomföreslås
bli enkombination,
”DelvisAlltid
BMPochdelvisbehovsbedömning”
bör delasuppi tvådelarför att tydliggöra
skillnaden.
Läns
styrelsen
är positivtill förslaget
att undanta
husbehovstäkter
i 6§p 2b
Miljöbedömningsförordningen,
vadgällerBMP.Enhusbehovstäkt
kanhasamma
påverkan
påmiljönsomenkommersiell.
Övriga synpunkter på Bilaga 1.
Kap.2 Jordbruk:
Verksamhetskod
1.11:över400djurenheter,
till exempel
koroch
minkar
föreslås
ändras
från”AlltidBMP
” till ”Behovsbedömning
”.
Övergödningssituationen
är allvarligi Skåne.
Skånes
vattenär kraftigt
påverkade
avövergödning
ochmajoritetenavvattendragen,
sjöarna
och
kustvattnen
uppnårintegodstatusmedavseende
pånäringsämnen
enligtEU:s
Ramdirektiv
för vatten.NedfalletavkväveöverSkåne
varierarmellan7 och17
kilogramperhektarochår påöppetfält. Dettaär långtöverdenkritiska
belastningsgränsen
för skogsmark
i Sverige
på5 kilogramkväveperhektaroch
år. I Skåne
förekommer
förhöjdahalteravnitratkväve
i markvattnet
vilketkan
förklarasavhögtkvävenedfall
underlångtid. Dettainnebärenriskför
utlakningtill ytvattenochdärigenom
bidragtill övergödning
ochförsurning.
Länsstyrelsen
Skåne
skullei denabsoluta
majoriteten
avallasamrådsärenden
avseende
1.11bedöma
att detär BMPpågrundavhanteringen
avgödsel,
störningar
för kringboende
ellerammoniakutsläpp.
Länsstyrelsen
Skåne
anser
därföratt dennapunktintebör ändras
till enbedömning
avomdetär BMP
ellerinteutandenbör ävenfortsattklassas
somautomatiskt
BMP.
Ändringen
avanmälningspliktig
djurhållning
(1.20)frånbehovsbedömning
till att inte
hanågrakravär intehellerlämpligi synnerhet
i regionerdärdetär tätt mellan
C-anläggningarna,
enbehovsbedömning
är därmedbehövligeftersomde
kumulativa
effekterna
är storai många
fall.
Kap.8 Trävaror:
Förettparpunkter
föreslås
ändring
från”Alltid BMP
” till
”Behovsbedömning
”. Länsstyrelsen
Skåne
haringainvändningar
motändringen
.
Kap.9. Massa,
papper
ochpappersvaror:
Förslag
påändring
från”AlltidBMP
” till
”Behovsbedömning
” förverksamhetskod
21.40- högst
20 tonperdygnellerhögst
7 300
tonperkalenderår
avpapper,
pappellerkartong
. Länsstyrelsen
Skåne
haringa
invändningar
mot ändringen.
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Kap.14:Mineraliska
produkter:
föreslagen
ändringvadgäller2§26.10-i, från”Alltid
BMP
” till ”Behovsbedömning
”. Länsstyrelsen
Skåne
haringainvändningar
mot
ändringen.
Kap.19:Förbrukning
avorganiska
lösningsmedel:
föreslagen
ändring
vadgäller39.15
från”Alltid BMP
” till ”Behovsbedömning
”. Länsstyrelsen
Skåne
haringainvändningar
motändringen.
Kap.21Gas
- ochvätskeformiga
bränslen,
el, värme
ochkyla:Verksamhetskod
40.15–
uppgradering
avgasellervätskeformigt
bränsle.
Ändring
föreslagen
från”AlltidBMP
” till
”Behovsbedömning
”. Miljöpåverkan
är normaltliten.Länsstyrelsen
Skåne
haringa
invändningar
mot ändringen.
Kap. 21Gas
- ochvätskeformiga
bränslen,
el,värme
ochkyla:Verksamhetskod
40.50-i anläggning
förförbränning
medentotalinstallerad
tillfördeffektavminst50 megawatt
menhögst
300megawatt.
Ändring
föreslagen
från”AlltidBMP
” till ”Behovsbedömnin
”g.
Länsstyrelsen
Skåne
anseratt förbränningsanläggningar
avdennastorlekäven
fortsättningsvis
bordeomfattas
avautomatisk
BMPpågrundavutsläpptill luft
ochtransporter
avbränslen.
Ett undantag
voremöjligtvisrenanaturgaspannor
däringatransporter
avbränslen
förekommer
ochutsläppen
är låga.
Kapitel28Avloppsreningsverk
: Ändring
föreslagen
från”Alltid BMP
” till
”Behovsbedömning
” förtillståndspliktiga
kommunala
reningsverk
från2 000till
10000pe.Länsstyrelsen
Skåne
bedömeratt allareningsver
k kommermedföra
BMPpgaatt demindreverkenär inlandsverk
ochoftastliggervid små
recipienter
vilketmedför att verkens
bidragtill recipienten
oftastinteär
obetydlig.
Kapitel29Avfall:verksamhetskoder
90.181
-i samt90.191– förbränning
avfarligt
avfalli avfallsförbränningsanläggning,
90.201
-i samt90.211
-i – förbränning
avicke
farligtavfalli avfallsförbränningspanna.
Ändring
föreslagen
från”Behovsbedömning
” till
”AlltidBMP
”. Länsstyrelsen
Skåne
haringainvändningar
mot ändringen.
Verksamhetskod
90.220- samförbränningsanläggning
däricke
-farligtavfallförbränns,
omdentillfördamängden
avfallärhögst
3 tonpertimme
menhögst
18 000tonper
kalenderår.
Ändri
ngföreslagen
från”AlltidBMP
” till ”Behovsbedömning
”. Denna
ändringbedöms
rimligeftersomdetär relativtsmåmängder
icke-farligtavfall.
Länsstyrelsen
Skåne
haringainvändningar
mot ändringen.

Bakgrund
Föratt säkerställa
att Sverige
uppfyllerkraven i MKB-direktivetsbilagaII har
Regeringen
hargettNaturvårdsverket
i uppdragatt lämnaett författningsförslag
rörande6 § miljöbedömningsförordningen
(2017:966)och25§ förordningen
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(1998:899)ommiljöfarligverksamhet
ochhälsoskydd.
Naturvårdsverke
t harunder
uppdragets
gångkommitframtill att detävenkanfinnasbehovavatt ändrai
förordningen
(1998:1388)
omvattenverksamheter.
Utgångspunkten
harvarit att detinteskaställasmerlångtgående
kravpå
verksamhetsutövare
änvadsomföljeravMKB-direktivet,omdetinteär motiverat
för att uppnåett tillräckligtmiljöskydd.
MKB-direktivetställerkravpåatt verksamheter
elleråtgärder
somkanantas
medförabetydande
miljöpåverkan
skagenomgå
enmiljökonsekvensbedömning,
i
syfteatt skydda
miljön. Direktivetärett s.k.minimidirektivvilketinnebäratt
medlemsstater
fårföreskriva
strängare
bestämmelser.
Naturvårdsverkets
förslaginnebäratt färreverksamheter
änidagalltidskaantas
medförabetydande
miljöpåverkan.
Närdetgälleranmälningspl
iktigaverksamheter
föreslårNaturvårdsverket
att tillsynsmyndigheten
behöverta ställningtill fråganom
betydande
miljöpåverkan
för fler verksamheter
änidag.
Naturvårdsverket
redovisar
att förslagen
sammantaget
kommeratt minska
företagens
administrati
vabördanågot.Förslaget
innebärenökningavantaletA- och
B-verksamheter
i kategorinbehovsbedömning
meddrygt1 000fler verksamheter
än
nollalternativet.
Det kommerrimligtvisledatill att länsstyrelsernas
arbetsbörda
för
undersökningssamråd
ochbeslut ombetydande
miljöpåverkan
ökar.
BilagaII innehåller
enkonsekvensutredning
somanalyserat
kostnader
för
verksamheterna.
Konsekvenser
för länsstyrelserna
harinteheltkunnatfastställas.
Förslaget
kanmöjligenmedföraenökadarbetsbörda
för miljödomstolaroch
miljöprövnin
gsdelegationer.

Dettayttrandeharbeslutats
avavdelningschef
AnnelieJohansson
Vid denslutliga
handläggningen
harävendeltagittf enhetschef
KarinSöderholm,
föredragande
.

AnnelieJohansson

KarinSöderholm

Dettaär ett digitaltsignerat
yttrandeochdärförsaknas
signaturer.
Kopia
exp-staben.skane@lansstyrelsen.se

