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Yttrande angående Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och
åtgärder utifrån kraven på miljökonsekvensbeskrivning”
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 18 juni 2018 tagit emot ovanstående ärende för
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande.

Gruvor
För gruvverksamhet medför förslagen ingen ändring av gällande lagstiftning. SGU har därför inga
synpunkter på dessa delar.

Täkter
SGU håller med om att täktens storlek och lokalisering ska ligga till grund för bedömning om
verksamheten utgör betydande miljöpåverkan. Det är bra att även husbehovstäkter blir en del av
systemet eftersom verksamhet även i mindre omfattning kan ha en betydlig miljöpåverkan på grund av
sin lokalisering.
SGU noterar att ordet sand har lagts till i förslaget till ändringar av miljöbedömningsförordningen
(2017:966), 6 § punkt 2b. Vår uppfattning är att ordet sand inte behövs med motiveringen att sand ingår
i begreppet naturgrus, som används både i nuvarande lagstiftning och inom miljömålssystemet.
SGU delar inte helt Naturvårdsverkets uppfattning att förslaget inte får konsekvenser för centrala
myndigheter. Avseende täkter (berg och naturgrus) kan förslaget innebära en ökad remissbörda. Även
om SGU kanske inte kommer yttra sig i varje specifikt ärende kan det innebära en viss handläggning av
varje ärende.
SGU förutser även att myndigheten kan komma att behöva utveckla underlag som beskriver olika
aspekter på miljöpåverkan som berör vårt verksamhetsområde. Det blir särskilt viktig då flera nya typer
av bedömningar kommer ske hos kommunerna, som kanske inte har den bredd i kompetens som behövs
föra att bedöma miljöpåverkan av alla olika typer av verksamheter. I konsekvensanalysen anges
visserligen att Naturvårdsverket behöver ta fram en ny central vägledning för miljöbedömning. Ett
sådant arbete bör rimligtvis beröra och involvera andra myndigheter, däribland SGU.
SGU har även noterat ett skrivfel i Bilaga 1. På sidan 5 är motiveringstexten på översta raden (4 §
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.30) felaktig.
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Koldioxidlagring
SGU anser att verksamhet för lagring av högst 100 000 ton koldioxid (verksamhetskod 90.485) alltid
ska utgöra betydande miljöpåverkan, oavsett vilket syftet är med verksamheten. Naturvårdsverkets
förslag innebär att verksamhet som syftar till forskning, utveckling och provning ska genomgå en
behovsbedömning. SGU anser, i likhet med resonemanget för täkter (se ovan), att verksamhetens storlek
och lokalisering ska vara avgörande för bedömningen av betydande miljöpåverkan, och inte
verksamhetens syfte. Precis som Naturvårdsverket konstaterat så ska CCS-direktivet inte tillämpas på
anläggningar under 100 000 ton och som görs för forskning, utveckling eller provning av nya produkter
och processer. SGU anser dock att det finns skäl att ändå behålla den nuvarande ordningen att samtliga
anläggningar för geologisk lagring av koldioxid alltid ska anses innebära betydande miljöpåverkan,
oavsett syftet med verksamheten.
Förslaget att verksamhet som innebär borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk
lagring av koldioxid (Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.520) ska genomgå en
behovsbedömning istället för att alltid utgöra en betydande miljöpåverkan, tillstyrkes av SGU.

Vattenverksamhet
Förslagen som berör vattenverksamhet förväntas inte leda till några betydande förändringar jämfört med
dagens situation. SGU delar Havs- och vattenmyndighetens bedömning att införandet av föreslagen
förteckning över verksamheter som alltid anses ge betydande miljöpåverkan inte kommer att få några
långtgående konsekvenser för miljöskyddet och inte heller för arbetsbelastningen på berörda
myndigheter.

Beslut i detta ärende har fattats av tf generaldirektören Göran Risberg.
I den slutliga handläggningen av ärendet har även juristen Sara Nordström, utredaren Peter Åkerhammar
samt statsgeologen Kristian Schoning deltagit. Statsgeologen Stina Adielsson har varit föredragande.
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