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Sammanträdesdatum
2021-05-25

Kommunstyrelsen

Plats: Teams och lokal Olofström, Kommunhuset
Tid:

14:00 - 17:45

§ 86-124
Beslutande:
Morgan Bengtsson
Annika Sjöstedt
Rolf Jönsson

(S)
(S)
(C)

Ersättare för:

Pirjo Veteli
Yvonne Andreasson

(S)
(S)

Molham Alshooykh
Helena Oinas Wihlborg
Klavs Wix Nielsen
Malin Åman
Patrik Krupa

(S)
(V)
(KD)
(C)
(M)

Max Nielsen
Tommy Holmgren
Dan Rasmusson

(SD)
(SD)
(SD)

Digital närvaro
Ersätts § 91-92 av T.
Cairenius (M)
Karmen Björkman

Annika Lande

Ersätts § 86-87 av T.
Cairenius (M)
Digital närvaro
Digital närvaro
Digital närvaro
Digital närvaro
Digital närvaro. Till kl. 17.00
Ersätts § 110-116 av T.
Cairenius (M), § 117-124 av E
Sepsei (SD)
Digital närvaro
Digital närvaro
Digital närvaro

Övriga deltagare:
Irene Robertsson, kommunchef
Anna-Karin Johansen, sekreterare
Håkan Andersson VD ONAB § 87
Thomas Ottosson VD och Helen Gunnarsson marknadschef OHAB § 88
Karl Andrae, ekonomichef § 89-92
Torsten Cairenius (M) t.o.m kl. 17.30
Eva Sepsei (SD)

Sekreterare:

.....................................................................................
Anna-Karin Johansen

Ordförande:

.....................................................................................
Morgan Bengtsson

Justerande:

.....................................................................................
Malin Åman
.....................................................................................

Anslagsbevis:

Protokollet är justerat 2021-06-07 och anslås under perioden 202106-07 till 2021-06-29. Protokollet finns på
kommunledningsförvaltningen och tillkännages digitalt på
www.olofstrom.se .
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§ 109/2021 Remissvar- Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet
M2021/00596
Kommunstyrelsens beslut:
Olofströms kommun lämnar svar enligt yttrandet nedan över promemoria- Ett förbättrat
genomförande av MKB-Direktivet.
Reservation
Rolf Jönsson (C) och Malin Åman (C) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Rolf Jönsson (C) yrkar att det är bra med en minskad miljöpåverkan, men detta uppnås med
de regelverk och lagar som finns idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Rolf Jönssons yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendebeskrivning
Miljösamordnare Karolin Mattsson redovisar ärendet tillsammans med Öjvind Hatt
samhällsutvecklingschef.
Miljödepartementet önskar svar på remissen senast den 11 juni 2021.
Europeiska kommissionen har framfört synpunkter i ett formellt meddelande på hur
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av
vissa offentliga och privata projekt har utförts i svensk rätt. Med anledning av kommissionens
synpunkter har en översyn av genomförandet inletts inom Regeringskansliet.
De verksamheter och åtgärder som omfattas av MKB-direktivet är både sådana som
tillståndsprövas enligt miljöbalken i Sverige och sådana som huvudsakligen prövas enligt
annan lagstiftning, t.ex. plan- och bygglagen (2010:900).
Kommissionen anser i sitt formella meddelande att Sverige i vissa synpunkter har genomfört
direktivet på ett felaktigt sätt, bl.a. i miljöbalken och i annan lagstiftning där MKB-direktivet
genomförs. Kommissionen menar t.ex. att kraven på tillstånd och prövning av vissa
verksamheter har genomförts på fel sätt. De menar också att det saknas bestämmelser som
säkerställer att allmänheten informeras om beslut på rätt sätt och att miljöorganisationer har
rätt att överklaga vissa beslut.
Regeringen har i sina svar till kommissionen framfört att Sverige i huvudsak har genomfört
direktivet på ett korrekt sätt när det gäller de krav som tas upp i den formella underrättelsen.
Konsekvenserna av förslagen påverkar framför allt kommunerna i egenskap av prövningsoch tillsynsmyndighet eftersom det ställs krav på att miljöpåverkan av fler miljöfarliga
verksamheter än i dag ska prövas.
Vissa verksamhetsutövare kommer att träffas av ökade krav på miljöprövning och för vissa
verksamheter kommer ytterligare underlag angående verksamhetens miljöpåverkan att
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behöva tas fram och ges in till tillsynsmyndigheten. I huvudsak gäller det verksamheter med
anmälningsplikt till tillsynsmyndigheten. Vissa verksamheter kommer inte längre att omfattas
av krav på en specifik miljöbedömning.
Förslagen bedöms ha viss positiv effekt för miljön genom att ett ökat antal verksamheter
kommer att anmälas till tillsynsmyndigheten och att frågan om verksamheten eller åtgärden
kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte därmed kommer under prövning.
Förslagen bedöms bidra till något ökande kostnader för staten. Men om förslaget inte
genomförs kan EU-domstolen fälla Sverige i en process för ett ofullständigt genomförande av
MKB-direktivet. Vilket skulle kunna medföra kostnader i form av sanktioner.
Yttrande/Bedömning
Olofströms kommun anser att det är bra att fler verksamheter prövas om resultatet blir en
minskad miljöpåverkan. Dock behövs mer skattemedel till kommunerna för att förstärka
miljökontoren eller miljöförbunden då den ökande arbetsbelastningen med mer personal inte
kommer att kunna tas på endast taxekollektivet.
Miljöförbundet Blekinge Väst har valt att inte delta i besvarandet på grund av tidsbrist.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Remissen Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet M2021/00596
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats i ärendet. Däremot har miljöbalken
och miljöperspektivet beaktats i detta ärendet.
Beslutet skickas till
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
m.rattssekretariatet@regeringskansliet.se och ingrid.backudd@regeringskansliet.se ange
diarienummer M2021/00596 i ämnesraden. Bifoga även en wordkopia.
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