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Yttrande
Naturvårdsverkets
redovisning av regeringsuppdraget
”Kategorisering av
verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekv ensbeskrivning”
Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Miljö - och
energidepartementets remiss angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget
”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på milj ökonsekvensbeskrivning” .
Yttrandet har skrivits av Andreas Gustavsson,Hushållningssällskapet Skaraborg
Detta yttrande begränsar sig till de verksamheter som omfattas av miljöprövningsförordningen 2 kap,
1- 3 §§, dvs jordbruk med tillstånds - eller anmälning spliktig djurhållning.
Hushållningssällskapet ser i grunden positiv t på den föreslagna förändringen av
Miljöbedömningsförordningen , vilken innebär att djurhållande verksamhet med stadigvarande
djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter inte per automatik ska
antas innebära betydande miljöpåverkan. På samma sätt ser Hushållningssällskapet positivt på den
föreslagna förändringen av Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vilken innebär att
anmälningspliktig djurh ållning inte ska omfattas av 8 § och 9 § i Miljöbedömningsförordningen.
Vi vill dock samtidigt uttrycka vissa farhågor för vad detta kan komma att innebära för
tillståndsprocessen och för tydligheten med vilka krav som ställs på innehållet i en tillstånd sansökan.
Den långa tid som tillståndsprocessen tar i anspråk är redan idag en hämsko för utveckling av svensk
djurhållning. Att en verksamhet inte per automatik ska ansesha betydande miljöpåverkan utan att
detta skall avgöras i det enskilda fallet medf ör ytterligare ett moment i tillståndsprocessen för de
verksamheter som i slutändan ändå bedöms ha betydande miljöpåverkan. Detta då
verksamhetsutövaren först ska genomföra ett undersökningssamråd för att få svar på om
verksamheten bedöms ha betydande milj öpåverkan och först därefter ett avgränsningssamråd.
Förslaget innebär i detta avseendeytterligare en osäkerhetsfaktor som försvårar förutsägbarheten i
processenoch hotar att förlänga den, vilket kan vara av avgörande betydelse för en
verksamhetsutövares beslut om att utöka sin produktion och bidra till den svenska
livsmedelsförsörjningen.
En verksamhet som inte antas innebära en betydande miljöpåverkan ska göra en s.k. ”liten
miljökonsekvensbeskrivning”. Det råder i nuläget stor osäkerhet både hos både verksamhetsutövare
och prövningsmyndigheter kring avgränsningen av en sådan. Vi vill här påtala behovet vägledning för
alla parter. Detsamma gäller tillsynsmyndigheternas (normalt kommunens) hantering av ärenden
gällande anmälningspliktig djurhållande verksamhet. Vi kan här se en stor variation kraven på
utredning tillsynsmyndigheterna emellan och behovet av en utvecklad tillsynsvägledning är stor både
med utgångspunkt i gällande lagstiftning och med de i utredningen föreslagna ändringarna.
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