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Miljöfarlig verksamhet
LRF Västra Götaland har i skrivelse till LRF:s Riksförbund bett riksförbundsstyrelsen
att agera för att jordbrukets verksamheter inte längre ska omfattas av begreppet
”miljöfarlig verksamhet” i lag och förordningstext.
Riksförbundet anser att det är av yttersta vikt att Sveriges lantbrukare, med kraft, ska
kunna konkurrera med övriga Europa och på samma villkor. Lönsamhet och
konkurrenskraft får inte äventyras av att staten tynger de enskilda lantbrukarna med en
för sträng syn på hur de ska bedriva sina verksamheter.
Enligt väl etablerad praxis tillsammans med vår grundlag är utgångspunkten för jordoch skogsbruk att de inte kategoriseras som miljöfarliga verksamheter. Eventuella
olägenheter från pågående markanvändning regleras inom ramen för de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, och givetvis genom Jordbruksverkets och
Skogsstyrelsens föreskrifter. Vid en prövning av verksamheter, oavsett inriktning,
preciserar tillsynsmyndigheten de allmänna hänsynsreglerna genom försiktighetsmått i
form av villkor och förbud. Det beror på att dessa verksamheter har, för lagstiftaren, en
känd miljö- eller hälsopåverkan.
9 kap. miljöbalken reserverar fasta störningskällor (mark, byggnader och anläggningar)
som miljöfarlig verksamhet och definitionen omfattar all verksamhet som orsakar
utsläpp eller olägenhet i omgivningen. För jordbrukets verksamheter är det uteslutande
djurhållning som miljöprövningsförordningen kräver en precision av försiktighetsmått
för, trots att även växtodling och skogsbruk orsakar både utsläpp och olägenhet i
omgivningen. All mänsklig verksamhet orsakar utsläpp och olägenheter, det är
ofrånkomligt. Jord- och skogsbruket är dock sedan länge accepterade miljöpåverkande
verksamheter eftersom de är avgörande för grundläggande samhällsfunktioner. Det är i
sig ett ovanligt undantag som är viktigt att värna och som gör att riksförbundet bedömer
det riskfyllt att ge sig in i en allt för kraftfull diskussion om kategoriseringar i det
politiska klimat som råder för tillfället.
Genom Sveriges medlemskap i EU har Sverige som medlemsstat därtill underkastat sig
EU:s rättsordning. EU-fördragen, direktiv och förordningar har företräde framför den
svenska rättsordningen, även grundlagen. De definitioner av miljöfarliga verksamheter
och de bedömningar som vår rättsordning gör av verksamheternas miljöpåverkan är en
implementering av MKB-direktivet (2011/92/EU). MKB-direktivet innehåller
bestämmelser som ska säkerställa att en systematisk bedömning av miljöpåverkan
genomförs för ”projekt” som på grund av sin art, storlek eller lokalisering medför en
betydande miljöpåverkan. För sådana ”projekt” föreskrivs tillståndsplikt och krav på en
bedömning av deras påverkan innan tillstånd ges. Även om Sverige har implementerat
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MKB-direktivet strängare än vad EU kräver, har verksamheter med större djurhållning
en betydande miljöpåverkan enligt MKB-direktivet. Möjligheten för LRF att formulera
om begreppet miljöfarlig verksamhet för det svenska jordbrukets djurhållande
verksamheter är med andra ord mycket små. Den möjliga ambitionsnivån är genom
stämmobeslutet 2020 att istället befästa uttrycket ”miljöpåverkande” verksamheter.
Riksförbundet anser att den strängare implementeringen av EU:s MKB-direktiv minskar
det svenska lantbrukets konkurrenskraft och hotar den nationella livsmedelsstrategin.
Riksförbundet har verkat för sänkta krav och kommer även fortsättningsvis att verka för
att implementeringen av EU-direktiv alltid ska ske på miniminivå och att alla
möjligheter till undantag ska utnyttjas fullt ut. LRF bedriver förstås även
påverkansarbete i EU:s institutioner med hopp om att en ökad insikt och förståelse för
det svenska jordbrukets situation ska beaktas i EU:s rättssystem.
Sammanfattningsvis vill Riksförbundet förmedla att LRF fortsatt kommer att verka för
att jordbruk utan djurhållning även fortsatt ska hållas utanför
miljöprövningsförordningen och med kraft verka för att det svenska lantbruket inte ska
omfattas av strängare krav än vad EU kräver.
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