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Miljöprövningen av miljöfarlig verksamhet
Vid LRF Västra Götalands regionförbundsstämma i mars 2021 behandlades
motioner angående begreppet miljöfarlig verksamhet och reglerna som kringgärdar
detta. Stämman beslutade med anledning av dessa motioner att sända en skrivelse till
Länsstyrelsen i Västra Götaland eftersom myndigheten i allt väsentligt hanterar
frågorna när de uppkommer i vår bransch.
Västra Götaland är ett län med stark lantbruksprägel. Närmare 20% av landets
jordbruksareal återfinns här och näringen sysselsätter fler än 30 000 människor
exklusive skogsbruket. Jordbruket är en viktig del av näringslivet och en förutsättning
för hållbar utveckling i länet. Då branschen är i ständig utveckling och växer för att fylla
ett ökande behov av livsmedel är det av absolut vikt att rätt förutsättningar ges dessa
företag. Vi har också sedan 2017 en Livsmedelsstrategi i Sverige, där ett av målen är
ökad produktion av livsmedel i landet. Detta måste ges rätt förutsättningar även på
myndighetsnivå.
Jordbruk hanteras i Miljöbalken som ”miljöfarlig verksamhet” vilket innebär att den
miljöprövning som sker för större verksamheter är omfattande. Företag med mer än 400
djurenheter klassas som så kallad B-verksamhet och kräver därmed tillstånd hos
Länsstyrelsen. Eftersom Västra Götaland är ett län med relativt många
större jordbruk berör detta många och vi bedömer att hanteringen kan ske på ett mer
tillfredsställande sätt än den gör idag. Att miljötillståndshanteringen tar tid och inte
fungerar optimalt är inte unikt för jordbruket och har konstaterats tidigare i flera
utredningar. Det är av största vikt att länsstyrelsens tjänstepersoner inte föregriper beslut
i dessa ansökningar. Alla sökanden måste få sin sak prövad utifrån de normer som
finns. Det är också önskvärt att förslag till beslut/villkor kommuniceras på ett tidigt
stadie så att man undviker onödiga överklaganden.
För en jordbrukare vars kompetens är koncentrerad till den egna produktionen är
tillståndsansökan ofta en komplicerad process. Om man från myndighetens sida arbetar
med god myndighetsutövning på allvar bör man inse sin maktposition och förbättra och
förenkla hanteringen av tillståndsansökan. Detta kan ske exempelvis genom fler
muntliga kontakter, kommunicering av förslag till beslut och att ta en tydligare roll i
första samrådet. Även om man arbetar utifrån ett strikt regelverk med en tydlig
vägledning finns det en stor potential i att förbättra bemötande, service och effektivitet.
Vi vet att ni jobbar på detta och deltar gärna och ger inspel där vi ser att det kan göras
förbättringar. Vi förväntar oss också en skriftlig återkoppling på hur detta arbete
kommer att genomföras.
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
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