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Beslut om yttrande gällande promemoria ”Ett förbättrat genomförande
av MKB- direktivet”
Ärendebeskrivning
Miljö-och byggnadsnämnden mottog 2021-03-15 Miljödepartementets promemoria
M2021/00596 - Ett förbättrat genomförande av MKB (miljökonsekvensbeskrivning)
direktivet. Bakgrunden till promemorian är att den Europeiska kommissionen har
framfört synpunkter på hur MKB-direktivet har genomförts i svensk rätt. Med anledning
av kommissionens synpunkter har en översyn av genomförandet inletts inom
Regeringskansliet. Lomma kommun har genom Miljö- och byggnadsnämnden nu beretts
möjlighet att lämna yttrande rörande promemorian.
Förändringarna innebär i huvudsak följande:
• Den myndighet som prövar frågan om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra
betydande miljöpåverkan ska redovisa sina slutsatser i ett beslut.
• Den myndighet som prövar om en verksamhet ska antas medföra betydande
miljöpåverkan ska tillgängliggöra beslutet för allmänheten.
• Allmänhetens möjlighet att överklaga beslut där verksamhetens eller åtgärdens
miljöpåverkan har prövats eller skulle ha prövats ska tydliggöras.
• Vissa tillkommande miljöfarliga verksamheter ska alltid antas medföra en betydande
miljöpåverkan och ska därför genomgå en specifik miljöbedömning. Ett antal
verksamheter som inte omfattas av MKB-direktivet ska inte längre antas medföra
betydande miljöpåverkan.
• Ett antal tillkommande verksamheter och åtgärder som bedöms omfattas av bilaga 2
till MKB-direktivet ska genomgå fall till fall-bedömning av verksamhetens eller åtgärdens
miljöpåverkan.
• Regleringen av markinnehavarens användning av berg, naturgrus, torv och andra
jordarter för husbehov ska i större utsträckning motsvara de krav som gäller för
användning av dessa material för andra användningsområden.
• Kraven på att prövningsmyndigheten ska identifiera, beskriva och göra en samlad
bedömning av miljöeffekterna vid prövningen av inrättande av en allmän farled eller en
allmän hamn ska förtydligas.
• En verksamhet som avser behandling av avfall och är anmälningspliktig ska få påbörjas
först efter att tillsynsmyndigheten har meddelat föreläggande om försiktighetsmått.
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• Vissa verksamheter som behandlar avfall och som i dag varken är anmälnings- eller
tillståndspliktiga, utan s.k. U-verksamheter, ska bli anmälningspliktiga. Det ska införas
tillståndsplikt för att behandla icke-farligt avfall genom kemisk behandling om den
tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn. Viss behandling av uppgrävda
förorenade massor som i dag är anmälningspliktig ska bli tillståndspliktig. Koderna för
behandling av avfall som uppkommit i egen verksamhet ska tas bort och dessa
verksamheter ska prövas.
• Återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål som inte omfattas av
tillståndsplikt ska omfattas av anmälningsplikt.
• En verksamhet som bedrivs den 1 oktober 2021 och som enligt äldre bestämmelser
inte är anmälningspliktig men som blir anmälningspliktig genom de nya bestämmelserna
ska få fortsätta att bedrivas till och med den 1 oktober 2022.
Yttrande
Miljöenheten bedömer att miljödepartementets förslag i promemorian i stort är
ändamålsenliga och att konsekvenserna för kommunerna är belysta och rimliga.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2021-05-11, § 50.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2021-05-04
- Protokoll från arbetsutskottet, § 50/21
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
− Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta Miljöenhetens yttrande som sitt
eget och att yttrandet översänds till Miljödepartementet.
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