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Skrivelse angående miljöfarlig verksamhet
Vid regionförbundsstämman med LRF Västra Götaland 2021 behandlades två motioner
från Falköpings respektive Skövdes kommungrupper angående begreppet miljöfarlig
verksamhet. Stämman beslutade att sända motionen vidare som en skrivelse till
riksförbundsstyrelsen.
LRF Västra Götaland anser att detta påverkas oss negativt vid t ex investeringar och att
myndigheterna borde se det positiva som jordbruket för med sig. Begreppet i sig är också
förnedrande.
Ämnet är återkommande och tidigare riksstämmobeslut har landat i att detta ska lösas
med god myndighetsutövning. Vi anser inte att detta är tillräckligt utan att det är av vikt
med en översyn av Miljöbalken och dess förordningar för att vår näring inte ska samsas
med branscher som oljeindustrin och kemiföretagen.
I lagstiftningen förekommer begreppet i Miljöbalken kap 9 som rubriceras Miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Regelverket återfinns i Miljöprövningsförordningen där
jordbruket behandlas i andra kapitlet. Begreppet ”miljöfarlig verksamhet” återfinns inte
i förordningen, utan den hänvisar till kap 9 Miljöbalken. För att strikt verkställa
uppdraget 2017 måste begreppet i Miljöbalken kap 9 ändras, vilket leder till att ”riktigt”
miljöfarlig verksamhet som återfinns i Miljöprövningsförordningen, exempelvis
avveckling av kärnreaktorer, inte beskrivs som miljöfarlig. En aktningsvärd politisk
bedrift att ro iland.
Det andra sättet att verkställa uppdraget är att med kraft verka för att jordbruket med
stöd av livsmedelsstrategin lyfts ut från Miljöprövningsförordningen och behandlas i
kap 12 Jordbruk i Miljöbalken. I 6§ finns samrådsplikten rörande förändringar i
naturmiljön och motivet för förändringen skulle då vara att samla jordbrukets
miljöpåverkan under en hatt. Kanske en lite lättare politisk väg för att tvätta bort en
oförtjänt stämpel av miljöfarlighet i jordbruket.
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