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åtgärder utifrån krav på
miljökonsekvensbeskrivning
Dnr 02733-2018

Förslag till beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
Naturvårdsverket har, med hjälp av Havs- och vattenmyndigheten, föreslagit
vilka miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas
medföra betydande miljöpåverkan, samt för vilka verksamheter frågan om
betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall.
Naturvårdsverket har haft som utgångspunkt att det inte ska ställas mer
långtgående krav på verksamhetsutövare än vad som följer av MKB direktivet, om det inte är motiverat för att uppnå ett tillräckligt miljöskydd.
I uppdraget ingick inte att föreslå att tillståndspliktiga verksamheter ska undantas från krav på miljöbedömning. I uppdraget ingick inte heller att föreslå
ändringar i miljöprövningsförordningen.

Sammanfattning
Region Norrbotten ställer sig positivt till att regeringen ser över kategoriseringen av verksamheter utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Som utredningen belyser så är processen för att ta fram en MKB både kostsam och lång, därför är det bra att man ser över vilka krav man ställer på
olika verksamheter. Samtidigt är det viktigt att verktyget med MKB fortsätter används i de verksamheter som behöver belysa vilka miljökonsekvenser
som en verksamhet förorsakar och hur dom ska hanteras, det är så vi bygger
ett hållbart samhälle.
Region Norrbotten har två kärnuppdrag, hälso- och sjukvård samt regional
utveckling. Naturvårdsverkets förslag berör inte miljöprövningsförordningen
som hanterar bl.a. hälso- och sjukvård. Det innebär att utredningen inte har
lagt några förslag på förändringar av nuvarande lagstiftning kopplat till regionens arbete med hälso- och sjukvård.

Ärendet
Region Norrbotten har av Naturvårdsverket fått ta del av förslag till ändradde krav på miljökonsekvensbeskrivning för miljöfarliga verksamheter. Syftet
är att se över vilkor och krav så att lagen inte ställer mer långtgående krav på
verksamhetsutövaren än vad som följer MKB-direktivet.
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Yttrande ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”, dnr 2018-02733
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Miljö- och energidepartementet
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