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Miljö- och energidepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på
miljökonsekvensbeskrivning
Ert dnr: M 2017/03195/Me
Länsstyrelsen är tveksam till fördelarna med att flytta så många verksamheter till kategorin ”bedömning”.
Länsstyrelsen delar Naturvårdsverkets uppfattning att husbehovstäkter ska
ha samma krav på MKB som andra täkter.
Länsstyrelsen anser att förslagen gällande vattenverksamheter är bra, men
föreslår två ändringar i använda begrepp
Motivering
Miljöfarlig verksamhet
Ytterligare cirka 20 % av landets verksamhetsutövare med B-anläggningar
och cirka 1000 med C-anläggningar kommer att berörs av krav på bedömning. Länsstyrelsen menar att det riskerar att medföra ett krångligare förfarande även för verksamhetsutövarna eftersom de dels riskerar att behöva
hålla samråd i flera omgångar och dels måste invänta på länsstyrelsens beslut innan de vet hur de ska gå vidare med prövningen. Länsstyrelsen ser att
det finns en risk för högre kostnader för dessa i samrådsskedet. Det finns exempel på erfarna verksamhetsutövare som redan sedan tidigare valt att ansöka om en högre produktion för att på en gång hamna i kategorin ”alltid
BMP”
Länsstyrelsen stämmer in i Naturvårdsverkets uppfattning att det är rimligt
att samma krav ställs på husbehovstäkter som för andra täkter då syftet med
täkten inte är avgörande för miljöpåverkan.
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Vattenverksamhet
Länsstyrelsen bedömer att förslaget är rimligt.
Länsstyrelsen vill dock föreslå att andra begrepp används än de som använts
i förslaget:
-

10e: Det kan vara lämpligt att byta ut formuleringen ”det årliga
genomsnittliga flödet” mot det mer vedertagna begreppet
”medelvattenföringen”.

-

10e: kubikmeter/år är ingen vanlig enhet när man anger vattenflöden.
Det vore bättre om man istället använde sig av enheten
”kubikmeter/sekund”. 2 000 miljoner kubikmeter/år motsvarar 63,4
kubikmeter/sekund.

Detta beslut har fattats av Magnus Langendoen med Ylva Ågren som föredragande. I beslutet har även Tina Buckland deltagit.
Beslutet är upprättat i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför
inga namnunderskrifter.

