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YTTRANDE
2021-03-31
Ärendenummer:
NV-01553-21
Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se
Yttrande över remiss av promemoria med förslag till genomförande av
slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och
livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin (M2021/00285)
Sammanfattning
Naturvårdsverket tillstyrker promemorians förslag men föreslår vissa ändringar.
Naturvårdsverkets ställningstagande
Naturvårdsverket tillstyrker förslaget till ändringar i
industriutsläppsförordningen (2013:250) m.m. men föreslår att den föreslagna
lydelsen av 5 kap. 14 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ändras genom
att det införs ett ”eller” i första stycket andra punkten mellan a) och b) samt att
den andra punkten inte delas upp i a) och b).
Skäl
Naturvårdsverket kan konstatera att det i den föreslagna lydelsen, liksom den nu
gällande motsvarigheten, till 5 kap. 14 § miljöprövningsförordningen saknas
antingen ett ”och” eller ett ”eller” mellan a) och b) i första stycket andra
punkten.
Naturvårdsverkets bedömning är att a), där tillståndsplikten utgår från
producerad mängd per dygn, motsvarar den reglering som följer av
industriutsläppsdirektivets1 bilaga 1 6.4 b) iii) andra strecksatsen och att b), där
tillståndsplikten istället utgår från producerad mängd per år, är en nationell
reglering som saknar motsvarighet i industriutsläppsdirektivet. För att
bestämmelserna i industriutsläppsdirektivet ska bli korrekt genomförda i Sverige
är Naturvårdsverkets uppfattning att ”eller” behöver läggas till mellan a) och b).
Naturvårdsverket kan dessutom konstatera att 5 kap. 14 § första stycket första
punkten miljöprövningsförordningen är uppbyggd på samma sätt som den andra
punkten, dvs. en del där tillståndsplikten utgår från producerad mängd per dygn
och en del där tillståndsplikten utgår från producerad mängd per år, och att det är
1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010
om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar).
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ett ”eller” mellan de två delarna. Precis som för den andra punkten motsvarar
den ena delen den reglering som följer av industriutsläppsdirektivet medan den
andra delen är en nationell bestämmelse. Den första punkten innehåller däremot
ingen uppdelning i a) och b). För att den första och andra punkten ska få samma
utformning bedömer Naturvårdsverket att uppdelningen i a) och b) i den andra
punkten ska utgå och att den istället kan utformas enligt den första. Den andra
punkten skulle därigenom få följande lydelse.
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd per
dygn som i antal ton överstiger animalievärdet eller per kalenderår
som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med
animalievärdet.

Beslut om yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Maria
Ohlman föredragande samt handläggarna Petter Larsson Garcia, Emma Sundling
och Sebastian Dahlgren Axelsson.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket

Björn Risinger
Maria Ohlman
Avdelningschef
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