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Mark- och miljödomstolen
Viktor Forsell, viktor.forsell@dom.se, 0470-560157

Miljö- och energidepartementet

Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån
krav på miljökonsekvensbeskrivning
M2017/ 03195/Me
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt instämmer i stort i de slutsatser
och de författningsförslag som framgår av Naturvårdsverkets skrivelse (inklusive
bilagor), daterad 2017-12-14.
Mark- och miljödomstolen vill dock lämna följande synpunkter och förslag på
ändringar med hänvisning till nedanstående lagrum.
Förslag till ändringar i miljöbedömningsförordningen (2017:966)
6§
Mark- och miljödomstolen anser att följande verksamheter, utifrån kapitel och
paragrafer i miljöprövningsförordningen (2013:251), bör per automatik innebära
betydande miljöpåverkan (BMP):
3 kap. 1 § - Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
Kommentar: Om det inte går att särskilja större anläggningar från mindre anläggningar och
kassodlingar från landbaserade odlingar genom uppdelning av punkten bör denna verksamhet
per automatik innebära BMP. Det finns ett 50-tal anläggningar i Sverige, enligt Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Mark- och miljööverdomstolen har i bl.a. mål nr 8882-15 och
8673-15 nekat tillstånd till kassodlingar med anledning av allt för stor miljöpåverkan från
den här typen av verksamheter.

R2B

14 kap. 1 och 2 §§ - Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår respektive anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mine-
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ralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
Kommentar: Totalt finns 4 st. anläggningar i SMP. Befintliga verksamheter har betydande
produktion i förhållande till gränsen för tillståndsplikten. Vid verksamheterna kan utsläpp
till luft av bl.a. ammoniak, metaller, fenoler mm ha betydande miljöpåverkan. Verksamheterna bör därför per automatik innebära BMP. Det framgår även vid en jämförelse med kriterierna som anges i MKB-direktivets bilaga 3.
15 kap. 6 § - Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.
Kommentar: Totalt finns 5 st. anläggningar i SMP. Stora anläggningar där det förekommer
bl.a. betydande utsläpp till luft av metaller. Verksamheterna bör per automatik innebära
BMP.
Övrigt
Därutöver bör samma indelning gälla för verksamheter som enligt miljöprövningsförordningen klassas som 28 kap. 2 § som de som klassas som 28 kap. 1 §.
Det vill säga, verksamheter bör per automatik innebära BMP om belastningen
överstiger en föroreningsmängd som motsvarar 10 000 pe eller mer. Se förslag 6
§ p 5.
Förslag till ändringar i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
25 §
Kommentar: Ändringarna kommer att innebära en större börda för miljöförvaltningarna, för
verksamhetsutövarna och eventuellt för länsstyrelserna (inkl. MPD). Många fler avfallsverksamheter berörs av ändringen och fler kan behöva tillståndsprövas. Mark- och miljödomstolen
anser ändock ändringarna vara motiverade och i linje med MKB-direktivet.

Förslag till ändringar i förordningen (1998:899) om vattenverksamhet
m.m.
20 §
Kommentar: Inga synpunkter.
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Övrigt
Kommentar: Mark- och miljödomstolen anser att det är bra att t.ex. befintlig lokalisering av
en verksamhet får större utrymme i bedömningen eftersom bedömningar kommer att göras för
fler verksamheter huruvida de kan antas innebära BMP eller ej (12 § miljöbedömningsförordningen).
Eftersom fler verksamheter kommer att bedömas, kommer behovet av ny vägledning för hur
denna bedömning ska göras att öka. Vid osäkerhet kommer troligtvis annars många ändå bedömas kunna innebära BMP trots att de inte alltid gör det. Vägledning kring detta kommer i
sin tur antagligen bespara såväl myndigheter som verksamheter tid och resurser.

Peter Ardö

Catharina Hederström

Viktor Forsell

-----------------------------------------------------------------------------------------------Beslut om detta yttrande har fattats av chefsrådmannen Peter Ardö efter föredragning av tekniska råden Catharina Hederström och Viktor Forsell samt tingsnotarie Viktor Lundberg.

