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Kategorisering

utifrån

av verksamheter

krav på miljökonsekvensbeskrivning

Trafikverket har inga direkta synpunkter på rubricerad
några detalj synpunkter avseende författningsförslagen.
].

6 § första stycket 6 miljöbedömningsförordningen:
förordningstexten:
”där den tillförda mängden

2.

20 § 2 förordningen

om vattenverksamhet:

verksamhet eller åtgärd enligt 19 §
fråga om en anmälan enligt 19 §.
3.

annat än att vi Vill framföra

Det fattas något i den föreslagna
är mer än 100 ton icke per dygn

Andra ledet i punkten,

behövs

23 § förordningen
om vattenverksamhet:
upprepningar.
I stället för det föreslagna
första stycket 2b, enligt följande:

remisshandling

inte. Det framgår

”0m anmälan

avser en

av §zens inledning

Förslaget är krångligt och innehåller
andra stycket bör det vara tillräckligt

att det är

att ändra i

b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken,
om verksamheten
eller åtgärden kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan
med hänsyn till de omständigheter
som anges i
10—13 §§ miljöbedömningsförordningen
(201 7:966) eller 0m det annars behövs [. . .]
4.

Det kan vara lämpligt att samtidigt med dessa ändringar korrigera språket i 6 § första
stycket 7 och 8 milj öbedömningsförordningen.
Det behöver skjutas in ytterligare ord om
texten ska gå ihop språkligt. Så här står det:
En verksamhet eller åtgärd ska antas medföra en betydande miljöpåverkan
enligt 6 kap. 20
§ första stycket 2 miljöbalken, 0m verksamheten
eller åtgärden [.]
7. motorvägar och
motortrafikleder
[.]
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Beredning

TRAFIKVERKET

av ärendet

I ärendet har generaldirektör
Lena Erixon beslutat. Beredande har varit Sören Dahlén, enhet Miljö.
Samråd har skett med Stefan Engdahl chef för verksamhetsområde
Planering, Marie Hagberg chef
för avdelning Transportkvalitet,
Petter Åsman chef för enhet Miljö samt med
verksamhetsområdena
Stora proj ekt, Investering och Underhåll. Ärendet har också granskats av
centrala fimktionen J uridik och planprövning.
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