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Remiss om promemorian "Ett förbättrat
genomförande av MKB-direktivet". [M2021/00596]
Er beteckning: M2021/00596

Sammanfattning
Länsstyrelsen Jämtlands län (nedan Länsstyrelsen) tillstyrker förslaget.
Länsstyrelsen har dock en del påpekanden som framgår nedan.
Det finns vissa oklarheter avseende bakgrundsmaterial som legat till grund för
promemorian avseende husbehovstäkter.
Det finns behov av att tydliggöra hanteringen av husbehovstäkter för grus och morän.
Länsstyrelsen anser att det är en underskattning i promemorian angående bedömningen
av kostnaden och tidsfördröjningen som förslaget medför.

Särskilda synpunkter
Vissa U-verksamheter där avfall behandlas blir anmälningspliktiga
Förslaget om fler anmälningspliktiga avfallsverksamheter minskar risken för olämplig
hantering men innebär mer arbete hos kommunerna. Regleringen kan i viss mån även
ses hindrande för målsättningen om mer återanvändning och återvinning av avfall. Det
är därför bra med ett förtydligat undantag från anmälningsplikten för uppgrävda rena
massor. Det är dock viktigt att undantaget är tydligt avgränsat och att det finns
möjlighet att ställa krav i särskilda fall, exempelvis sulfidjord eller höga halter av vissa
ämnen vid viss användning.
Husbehovstäkter samt annan täktverksamhet
Så vitt Länsstyrelsen kan se så saknas det beskrivning av hur husbehovstäkter av morän
och matjord ska hanteras i det nya förslaget. Vid en genomläsning av
författningsförslagen sid 33- 34 för 4 kap 2-5§§ och med jämförelse med tabell 1 sid
120, 9.4.5 Ändrade regler för täktverksamheter, så tolkar Länsstyrelsen det som att en
husbehovstäkt av matjord och morän endast hamnar inom regelverket för grus och
andra jordarter och kräver tillstånd B och alltid BMP (betydande miljöpåverkan) vid
omfattningen över 25 hektar och tillstånd B, behovsbedömning vid 0-25 hektar. Här har
någonting fallit bort i texten eller också finns det en oklarhet i promemorian rörande
definitionen av vad som räknas till naturgrus.
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Otydligheten när det gäller skillnaden på naturgrus och morän förstärks av att det under
9.13.1 Ändrade regler för täktverksamheter sid 148 skrivs att I dag kan husbehovstäkter
av naturgrus och andra jordarter vara hur stora som helst utan att omfattas av krav på
anmälan. Detta stämmer inte för husbehovstäkt av naturgrus eftersom det krävs
anmälan enligt 4kap 4§ miljöprövningsförordning (2013:251) för ett totaluttag över
10 000 ton.
Under 8.2 Övergångsbestämmelser sid 113 anges att När det gäller husbehovstäkter har
det dock tidigare inte framgått att dessa behöver omfattas av anmälningsplikt. Det finns
skäl att anta att de flesta husbehovstäkter är naturgrustäkter. Återigen, för
naturgrustäkter över 10 000 ton har det funnits krav på anmälan enligt 4kap 4§
miljöprövningsförordning (2013:251) men inte för moräntäkter som hanterats genom
anmälan om samråd enligt 12 kap. 6§. Länsstyrelsen är också tveksam till vilka
uppgifter som används i det underlag som ger skäl till att anta att de flesta
husbehovstäkter är naturgrustäkter. Det stämmer i alla fall inte för Jämtlands län där en
genomgång av registrerade husbehovstäkter visar att av ca 240 täkter är ca 130
moräntäkter och ca 30 är naturgrustäkter.
I promemorian hänvisas uppgifterna om naturgrustäkter till Skogsstyrelsens
uppskattning baserat på uppgifter från Skogforsk. Här är det viktigt att veta om
ursprunget till uppgifterna kommer från Länsstyrelserna eller inte eftersom det är
Länsstyrelserna som hanterar husbehovstäkterna i samråd enligt 12 kapitlet 6 §
miljöbalken och inte Skogsstyrelsen. Länsstyrelserna får även kopia från kommunerna
rörande de anmälningar om husbehovstäkt som kommunerna handlägger. Beroende på
hur Skogforsk har hanterat uppgifter om moräntäkter kan det finnas ett stort mörkertal
om hur många husbehovstäkter som nu kommer att hanteras av kommunerna genom en
anmälan eller att vara tillståndspliktiga.
Länsstyrelsen anser det ytterst viktigt att det blir en klarhet i hur husbehovstäkt av
morän och matjord ska regleras innan förslagen kan genomföras. Det har också stor
betydelse för hur mycket tid och resurser som måste avsättas både för berörda
myndigheter som för företag och privatpersoner.
Konsekvenser
Konsekvenser för kommunerna bygger i promemorian på antaganden. Det är svårt att
avgöra hur nära verkligheten dessa uppgifter är. Antagandet bygger på hur många
anmälningsärenden som hanterats av kommuner i Skåne län under ett år. Hänsyn har
inte tagits till att det kan se olika ut i landet och att antalet anmälningar kan fluktuera
mellan åren.
Konsekvenserna för Länsstyrelserna bygger även här på antaganden utifrån hur det ser
ut i Skåne län. Hänsyn har inte tagits till att det kan se olika ut i olika delar av landet
eller att antalet överklaganden kan vara olika och variera mellan åren. Det är svårt att
med det underlag som finns i promemorian bedöma konsekvenserna för
Länsstyrelserna. Förslagen innebär en påtaglig ökning av arbetsuppgifter. Länsstyrelsen
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finner att förslaget kommer att medföra ökade kostnader för Länsstyrelserna som bör
beaktas. Visserligen innebär det en minskning i antalet samråd enligt 12 kapitlet 6 §
miljöbalken för husbehovstäkter men det blir istället ökade antal tillstånd inklusive
samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken med miljökonsekvensbeskrivning och bedömning
av betydande miljöpåverkan som ska handläggas, vilket kräver större insatser.
Länsstyrelsen finner inte grund för bedömningen att det skulle rymmas inom ramen för
befintligt anslag.
Länsstyrelsen förstår och delar bedömningen att det skulle innebära stora kostnader för
Sverige om landet fälls för fördragsbrott.
Förslaget innebär, enligt Länsstyrelsens bedömning, ingen förenkling för företag.
Konsekvenserna för företag är mer reglering och regler att förhålla sig till och krav på
att söka fler tillstånd eller krav på anmälan av verksamhet. Även här ifrågasätter
Länsstyrelsen bedömningen då underlaget avseende husbehovstäkter synes vara oklart
var uppgifterna hämtats från.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Landshövding Marita Ljung med enhetschef Marina Wallén
Mattsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Länsråd Susanna
Löfgren medverkat.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

