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Yttrande angående Promemorian Miljöbedömningar Ds 2016:25 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Miljö- och 

energidepartementets promemoria om lagändringar gällande miljöbedömningar. Yttrandet har 

skrivits av Pernilla Sjögren (Miljörådgivare Kalmar) och Sara Janbrink (Vattenrådgivare Kalmar). 

Sammanfattning 

Hushållningssällskapets Förbund har granskat promemorian ”Miljöbedömningar” (ds 2016:25) 

utifrån rollen som rådgivare åt lantbrukare, framförallt under tillståndsprocessen för utökad 

djurproduktion, där miljökonsekvensbeskrivningar tas fram.  

Hushållningssällskapets Förbund anser att det är positivt att promemorian beskriver att ett av syftena 

med förändringarna av lagstiftningen är att miljöbedömningsprocessen ska förenklas för att uppnå 

högsta miljönytta samtidigt som administrativa bördor och tidsåtgång ska minska. Dock, vid närmare 

granskning framgår det att i fallet vid tillståndsansökningar för lantbruksföretag (när produktionen 

definieras som betydande miljöpåverkan) kommer administrativa bördor inte att minska, utan att öka, 

vilket i sin tur leder till att tidsåtgången också kommer att öka.  

Ett exempel på en ökad administrativ börda är i den föreslagna samrådsprocessen. Det föreslås att 

verksamheter med betydande miljöpåverkan behöver genomgå ett undersökningssamråd (6 kap, 24§) 

och dessutom ett avgränsningssamråd (6 kap, 28§). Eftersom det inte ges någon restriktion på hur 

många möten det får innebära, kan det i värsta fall leda till att det krävs två möten med 

tillsynsmyndigheten.  Två möten kommer oundvikligen att innebära ökad tidsåtgång för processen 

bara för att få till två datum som alla parter kan enas om. Därför föreslår vi att det ska framgå i 

lagtexten att samrådet bara behöver ske fysisk en gång.  

Hushållningssällskapets Förbund efterfrågar en tydlig definition av vad kompetenskravet för personer 

som skriver miljökonsekvensbeskrivningar innebär.  I MKB-direktivet (2014/52/EU) står tydligt att 

miljökonsekvensbeskrivningen skall utarbetas av ”behöriga experter” eller i ursprungstexten på 

engelska ”competent experts”. Det kan diskuteras hur det ska tolkas och vårt önskemål är att denna 

tolkning i svensk praxis inte blir för sträng – som att till exempel kräva extra utbildning eller licens för 

att utföra miljökonsekvensbeskrivningar. Däremot ställer vi oss positiva till att det i direktivet också 

efterfrågas ett kompetenskrav för de berörda parter på myndigheter, som handlägger och beslutar om 

tillståndet. Detta bör även tydliggöras i den svenska lagtexten. Att samma kompetenskrav ska gälla 

både de som skriver ansökningarna och de som handlägger dem.  

Hushållningssällskapets Förbund vill avslutningsvis påpeka att det överlag är ett stort 

tolkningsutrymme i lagen angående hur mycket detaljer som krävs till en miljökonsekvensbeskrivning. 

Följande förklarande text i promemorian till 6 kap. 20§ är ett exempel på otydlighet: ”det innebär att 

den praktiska miljöbedömningen inte är begränsad till den del av verksamheten eller åtgärden som 

är tillståndspliktig utan ska omfatta alla delar av vad som är att betrakta som verksamheten eller 

åtgärden.” Detta kan få omfattande konsekvenser för verksamhetsutövare beroende på hur det tolkas. 
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