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Här beskriver du varför du önskar ändra.

Comments

ftSS 199000

Proposed change

Här skriver du ett förslag på ändringen du önskar
införa.

Sve
min

0.9

te

Dokumentet är en standard och har ingen Ändringsförslagen skrivna i rött:
självständig rättsligt bindande funktion.
”Detta dokuments status är beroende av hur
det används. Det är inte rättsligt bindande
Nuvarande beskrivning av dokumentets och det är frivilligt att använda.
status är olämplig och dessutom felaktig Myndigheter och sökande kan välja att
eftersom nuvarande text kan uppfattas som hänvisa till detta dokument vid en
att myndighetens hänvisning till dokumentet tillståndsprövning. Myndigheter kan också
i en tillståndsprövning gör att standarden blir välja att hänvisa till detta dokument i en
ett krav som ska följas. Nuvarande föreskrift, vilket i så fall kan innebära att
beskrivning behöver ändras.
dokumentets innehåll får rättslig status som
krav.”

Sve
min

9.3

te

Krav på att Beställaren ska godkänna att
resultatet kan bli offentliga data som får
överföras till nationell datavärd förväntas i
normalfallet vara bra. Däremot finns en risk
att det i vissa fall kan vara så att markägare
inte vill att uppgifter om naturvärden på
deras mark ska bli offentliga. Detta skulle
kunna
uppstå
vid
situationer
när
verksamhetsutövare låter göra NVI på
privatägd mark, till exempel vid förhandlingar
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SIS-remiss 21574
Observations of the
secretariat

Lämnas tomt

Förslag på tillägg till att beställaren kan
begära att utföraren väntar med denna
leverans: omfattar sekretess som följer av
författning eller avtal.

MB = Member body / NC = National Committee (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China; comments from the ISO/CS editing unit are identified by **)
Type of comment: ge = general
te = technical
ed = editorial
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med privata markägare om avtal gällande
markåtkomst för kompensationsåtgärder.
Kravet om att offentliggöra data skulle
därmed kunna hindra att inventering utförs.
Sve
min

A14

ge

Det
är
oklart
hur
naturvärdesbedömning/
naturvärdesklassning ska gå till i
vattenmiljön. För arter och biotoper på
land finns inarbetade metoder att
värdera biotoper och arter, medan det
inte är lika självklart för vattenmiljöer.
Det är oklart vilken data som kommer att
krävas för klass 1 eller 2.
Finns kompetens på marknaden för att
göra korrekta avgränsningar när det
gäller vatten?

Svar från: Svemin som är den nationella branschföreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Antalet
medlemsföretag uppgår till ett drygt 50-tal. Medlemsverksamheterna förekommer i hela landet, varav kalkstenstäkter i huvudsak är
lokaliserade till södra Sverige, främst Gotland och metallgruvorna är lokaliserade till norra Sverige och Bergslagen.
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Såhär fyller du i kommentarsmallen

•
•
•
•
•

•
•
•

MB/NC1 - Ange dina initialer eller en förkortning av ditt företags-/organisationsnamn.
Line number - Skriv vilken/vilka rader din kommentar refererar till (om radnummer finns i marginalen i dokumentet).
Clause/Subclause - Ange det avsnitt eller underavsnitt din kommentar berör. Nödvändig information för rätt hantering av dina kommentarer.
Paragraph/Figure/Table - Precisera närmare vad din kommentar berör; ett stycke, mening, not, figur, tabell, bild etc.
Type of comment2 - Ange den förkortning som stämmer för din kommentar:
o ge = en generell kommentar om allt eller delar av innehållet, exempelvis att det är för många sidor, för tungt språk etc.
o te = en teknisk kommentar som ändrar tekniskt innehåll i dokumentet. Det kan vara att ändra ett värde, skriva ”ska” istället för ”bör”, ändra i en formel eller
lägga till ett krav.
o ed = en redaktionell kommentar om exempelvis stavfel, grammatiska fel, ändring av ordföljd, användning av synonym etc. En redaktionell kommentar får
inte ändra tekniskt innehåll i dokumentet.
Comments - Förklara bakgrunden och motivet med din kommentar på engelska. Använd inte personliga pronomen, skriv exempelvis "The example does not seem to
be correct" och inte "I do not think the example is correct".
Proposed change - Ange alltid ett konstruktivt förslag tillsammans med din kommentar, exempelvis hur en ny formulering ska se ut, hur bilden ska se ut istället eller
hur en ny mening ska se ut. Denna kolumn är mycket viktig eftersom en välskriven och komplett proposed change har störst chans att accepteras.
Observations of the secretariat - Lämna tom.

OBS - justera ej kolumnerna/raderna
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