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Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
att överlämna yttrande daterat 2021-06-02 till Miljödepartementet.
Yrkande
Klara Ellström (M P) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse (M2019/01829) framfört
synpunkter på hur Sverige har genomfört MKB-direktivet ((Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på
miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/52/EU). Kommissionens kritik handlar exempelvis om att kraven
på tillstånd och prövning av vissa verksamheter inte genomförts på rätt sätt.
Kommissionen 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. Miljödepartementet har gjort en genomgång av Sveriges
genomförande av MKB-direktivet och remitterat en promemoria med förslag på
förändringar i miljöbalken och viss sektorslagstiftning för att säkerställa att MKBdirektivet implementeras korrekt i svensk lagstiftning. De föreslagna förändringarna
innebär bland annat att vissa verksamheter som tidigare kunde påbörjas utan kontakt
med miljömyndighet kommer att behöva anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden
och att vissa verksamheter som tidigare endast behövde anmälas kommer att behöva
söka tillstånd.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-12
Bilaga 1: Yttrande över promemorian "Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet"
Bilaga 2: PM "Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet"
Bilaga 3: Remissmissiv
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.
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Yttrande över promemorian ”Ett förbättrat genomförande av MKBdirektivet”
Remiss från Regeringskansliet Miljödepartementet, dnr. 2021/00596, Remisstid: 2021-06-11
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) yttrar sig utifrån perspektivet hur förslagen i
promemorian påverkar den kommunala tillsynsmyndigheten och har följande synpunkter på
promemorian ”Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet”.
•
•

•

Nämnden välkomnar förslaget för att fullt ut kunna implementera MKB-direktivet.
Såsom nämns i promemorian innebär de föreslagna regeländringarna nya behov av
vägledning.
o Regeländringarna innebär att kommunernas ansvar att bedöma om en
verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan
förtydligas och utökas. Nämnden ser att det är angeläget att Naturvårdsverket
och länsstyrelser ger hög prioritet att kunna erbjuda tillsynsvägledning om
bedömningsgrunder till ikraftträdandet den 1 juli 2022.
o Det är angeläget att den pågående revideringen av Naturvårdsverkets
vägledning kring återanvändning av avfall för anläggningsändamål slutförs i
tid till ikraftträdandet av de nya reglerna, och att de nya reglerna är inarbetade i
den reviderade vägledningen.
Nämnden ser att det är angeläget att information om utökad anmälningsplikt går ut
från nationell nivå, exempelvis via Naturvårdsverket till nationella branschföreningar.
Eftersom U-verksamheter, såsom husbehovstäkter, inte kräver anmälan till
tillsynsmyndigheten har kommunerna inte register över dessa.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Klara Ellström
ordförande

Samuel Lundström
nämndsekreterare
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