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Remiss - Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och
åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning
Sammanfattning av ärendet
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen 2017 att föreslå vilka
miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och därmed genomgå en
miljökonsekvensbeskrivning samt för vilka verksamheter frågan om
betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall.
Skrivelsen innebär sammantaget att färre tillståndspliktiga miljöfarliga än
idag alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan.
Förslag till yttrande från Dalslands miljökontor föreligger. Bedömning görs
från kontoret om att Naturvårdsverkets förslag är positivt då det minskar den
administrativa bördan något för företagarna utan att försämra det miljöskydd
vi redan har i landet och i Dalsland.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Dalslands miljö- och energikontor, 2018-10-12
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande från
Dalslands miljö- och energikontor som sitt eget.

Expedieras till
Naturvårdsverket inkl. yttrande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)

H

TJANSTESKRIVELSE

Miljö

Dalslands

._.:...

2018-10-12

. ..

& Energlforbund

Sida

2018/996.ADM

kommun
Dals-Eds
Box 31
668 21 ED

Ansvarig handläggare:
Anna Sanengen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
94 37

0530-93

Telefon:

1 (2)

Dnr:

2018/996.ADM

"Kategorisering
krav på

skrivelse
utifrån

Yttrande - Naturvårdsverkets
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miljökonsekvensbeskrivning"
till beslut

Förslag
Miljö-

av regeringsuppdraget

skrivelse

Naturvårdsverkets

tillstyrker

och energikontoret

"Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på
miljökonsekvensbeskrivning”.
Sammanfattning

Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen 2017 att föreslå vilka miljöfarliga
som alltid kan antas medföra betydande
(MKB) samt för
en miljökonsekvensbedömning

och vattenverksamheter
och därmed genomgå

verksamheter
miljöpåverkan

vilka verksamheter frågan om betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall.
Uppdraget

med medarbetare

i projektform

genomfördes

Uppdraget

Havs- och vattenmyndigheten.
EU:s MKB-direktiv.
uppfyller

och

från Naturvårdsverket
att

är ett led för att säkerställa

Sverige

MKB—direktivet ställer krav på att verksamheter eller åtgärder som kan antas medföra
ska genomgå en miljökonsekvensbedömning,
betydande miljöpåverkan
vilket innebär
skydda miljön. MKB—direktivet är ett s.k. minimidirektiv,
medlemsstaterna

får föreskriva

En central

bestämmelser.

om strängare

i syfte att
att
utgångspunkt

vid tillämpningen av direktivet är att det ska tolkas så att det får ett brett
tillämpningsområde.
För en verksamhet eller åtgärd som antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
göras

miljökonsekvensbeskrivning

för tillstånd.

i ansökningsprocessen

(A—
verksamheter
att färre tillståndspliktiga miljöfarliga
Skrivelsen innebär sammantaget
Det
än idag alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan.
och B-verksamheter)
även när det gäller anmälningspliktiga
innebär
att i större utsträckning
tillsynsmyndigheten

betydande
genom

för dessa. Den ökade handläggningstiden

miljöpåverkan
taxan

den vanliga

kommer

(C-verksamheter)
verksamheter
om
till frågan
behöva ta ställning

och kan ge ett något

ökat

resursbehov

ska finansieras
av

vid handläggningen

anmälningsärenden.

Naturvårdsverket
miljöskydd.

bedömer att dessa förändringar kan genomföras med ett bibehållet
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till MKB minskar.

Bedömning
Dalslands miljö- och energikontor
är positiva till Naturvårdsverkets
förslaget då det
minskar den administrativa
bördan något för företagarna
utan att försämra det
miljöskydd

vi redan

har i landet

och i Dalsland.

Förslaget kommer att innebära att länsstyrelserna
och kommunerna
oftare behöver
bedöma om en verksamhet
eller åtgärd medför betydande miljöpåverkan
eller inte.
Detta gäller både för anmälningspliktiga
(C—verksamheter)
och tillståndspliktiga
miljöfarliga

verksamheter

handlägger

Miljö- och energikontoret

(A- och B-verksamheter).

I Dalslandskommunerna

ca 3 (17 st. under

så

6 år) anmälningspliktiga

verksamheter per år.
Med Naturvårdsverkets
förslag
implementeras
ett krav. Förslaget
innebär
att något strängare

EU:s MKB-direktiv
i svensk lag, vilket
miljökrav
ställs än vad som är

är

minimikravet enligt direktivet. Detta för att bibehålla den nivån på miljöskydd som vi
redan har in Sverige

genom tillståndsplikten

för alla A- och B—verksamheter.

För tillståndspliktiga
verksamheter
minskar
den administrativa
bördan och kostnaderna,
då färre verksamheter
kommer
att behöva göra en specifik
miljöbedömning.
Men för nya
anmälningspliktiga
verksamheter
innebär
förslaget
en generell
större administrativ

börda och ökade kostnader

då fler verksamheter

en specifik miljöbedömning

och söka tillstånd. Naturvårdsverket

än idag kommer

att behöva

genomgå

uppskattar att

kostnaderna
totalt
sett för verksamhetsutövarna
kommer
att minska
förslaget.
Vilket även borde gälla för verksamhetsutövare
i Dalsland.
Förslaget
innebär
dock en större osäkerhet
för verksamhetsutövarna
anmälningseller tillståndsprocessen
tar och kostnaden
för detta.

något
i hur

i och med
lång tid

Med förslaget
följer att Dalslands
miljö- och energikontor
kommer
att bedöma
fler
anmälningspliktiga
verksamheter
med avseende
på betydande
miljöpåverkan.
En ökad
handläggningstid
kan finansieras
genom kommunens
gällande
taxa för handläggning
av
anmälningsärenden.
Handläggningen
av dessa ärenden
ska kunna ske inom den

normala handläggningstiden

på sex veckor. Förslaget bör därför få liten inverkan på

miljöoch energikontorets
resursbehov.
Bra vägledning
för behovsbedömning
av betydande
miljöpåverkan
kommer
att vara
nödvändigt
då detta sker relativt
sällan. Med en bra vägledning
ökar möjligheten
att

verksamheter

och åtgärder

bedöms

lika oberoende

av vem som genomför

bedömningen.

Miljöskyddet

kopplat

om förslaget

antas.
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miljö-
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i Dalsland

kommer
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