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Förenklad hantering för tillståndspliktig djurhållning
LRF Västra Götaland uppmanar i sin skrivelse Riksförbundsstyrelsen att
återigen sätta fokus på förenklingar av miljöprövningen och att arbeta vidare
med de förslag till förbättringar som togs fram 2018.
Sedan 2018 har LRF fortsatt arbeta för att förenkla ansökningsprocesserna och
prövningarna för de medlemmar som ska driva tillståndspliktiga verksamheter.
LRF har även ett så kallat expansionsteam som ger medlemmar möjlighet till
fem timmars rådgivning från tre av våra experter i miljöprövningsfrågor.
LRF har under 2019 och 2020 exempelvis arbetat för att Naturvårdsverket ska
upprätta en branschspecifik vägledning, för jordbruket. LRF har träffat
Naturvårdsverket i flera olika nivåer för att påtala behovet, men har även träffat
Tillväxtverket i syfte att få deras uppmärksamhet och hjälp med förenklingar i
ansökningsprocesserna. Tillväxtverket har stöttat LRF i förenklingsfrågan och
har uttryckt att detta kommer att fortsätta.
Den senaste offentliga utredningen kring miljöprövningar ”En modern och
effektiv miljöprövning” har inte ansett att det finns något behov av
representation från LRF i expertgruppen, även om LRF givetvis erbjudit sin
expertis. Däremot har LRF haft ett eget möte med utredningen och därutöver
träffat utredningen och andra representanter från myndighetssidan i en ”work
shop” som Stockholm Environmental Institute anordnat för att få fram
synpunkter i syfte att i en framtida rapport föreslå förbättringar i processerna.
Utöver ovan anordnar LRF regelbundna avstämningar med
rådgivningsbranschen för att få en bild av var i processerna det är
problematiskt och har drivit och driver principmål kopplat till miljöprövningar.
Aktuella principmål är t. ex. inom ramen för BAT (bästa möjliga teknik) och
kravet på vattendom för en expanderande mjölkbonde. Även om LRF inte har
möjlighet att driva alla domstolsmål kopplade till miljöprövningen som princip
följer LRF flera av målen i samarbete med lantbrukaren och deras ombud.
Förbättringspotentialen i miljöprövningsprocesserna har de senaste åren ökat
varför LRF även framledes ser ett behov av närvaro och engagemang i
frågorna.
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