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Yttrande över promemorian Ett förbättrat genomförande av MKBdirektivet (M2021/00596)
Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Miljödepartementet) anmodats att inkomma
med synpunkter på promemorian Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet
(M2021/00596). Universitetet tillstyrker i huvudsak förslagen i promemorian, vilka bör kunna
förenkla och öka transparensen gentemot allmänheten samt främja samverkan. Universitetet
har emellertid några synpunkter och invändningar i enskilda delar vilka redovisas i det
följande.
Stockholms universitet tillstyrker att det tydliggörs att tillsynsbeslut kan överklagas, men
menar att den föreslagna ändringen (avsnitt 7.5, ss. 101ff.) är alltför begränsad, både i
förhållande till nationell praxis och till artikel 9.3 i Århuskonventionen. Det behövs enligt
universitetet ändringar som säkerställer en fullständig efterlevnad av Århuskonventionen när
det gäller miljöorganisationers talerätt för olika typer av beslut enligt miljöbalken (MB), planoch bygglagen och annan sektorslagstiftning. Det innefattar rätten att överklaga tillsynsbeslut
på miljöområdet.
Universitetet instämmer inte i bedömningen (avsnitt 7.1.2, s. 75) att det saknas skäl att ändra
regleringen gällande U-verksamheter och hänsyn till lokaliseringens påverkan på miljön.
Även om det är korrekt att 2 kap. MB också gäller för dessa verksamheter och
tillsynsmyndigheter har ansvar för att säkerställa efterlevnaden, är tillsynen ofta eftersatt i
praktiken. En fullständig efterlevnad av EU-rätten förutsätter inte bara en korrekt
implementering utan även en direktivkonform tillämpning och efterlevnad i praktiken. De
nuvarande svenska reglerna garanterar inte detta. Införandet av ett krav på anmälan för
verksamheter i känsliga områden hade kunnat utgöra ett alternativ för att åtgärda bristen. Väl
utformat hade ett sådant krav också kunnat åtgärda de problem som promemorian lyfter fram.
Stockholms universitet instämmer inte i bedömningen (avsnitt 7.3, ss. 96f.) att regellättnader
krävs med hänsyn till att krav inte följer av MKB-direktivet. Direktivet utgör ett
minimidirektiv och förslag på lättnader bör utgå från verksamheternas risker för miljön.
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Universitetet förordar att berörda myndigheter, i synnerhet länsstyrelserna, sprider exempel på
god praxis, så som i exempelbanken.se. Detta kan fungera som stöd för både praktiker och
pedagoger.
Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor,
professor Clas Hättestrand, och tillförordnad universitetsdirektör Åsa Borin.
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har
varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande i ärendet har varit
utbildningsledare Rikard Skårfors.

