Ej sekretess

YTTRANDE
Datum

Diarienummer

Ärendetyp

2020-11-13

20FMV114-38:1

12.4

Dokumentnummer

Sida

1(2)
Finansdepartementet
Avdelningen för samhällsplanering och bostäder,
Enheten för samhällsplanering
103 33 Stockholm
Er referens

Ert datum

Er beteckning

Johan Hjalmarsson

2020-08-10

Fi2020/03324/SPN

FMV:s remissvar på promemorian Genomförandet av
MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)
(Inga bilagor)

Försvarets materielverk, FMV, har tagit del av ovan rubricerad promemoria. Myndigheten har inte
funnit anledning att invända något i promemorians innehåll men vill ändå lämna följande
synpunkter i detta remissvar.
Författningsändringarna i PBL-systemet avser bland annat förtydliga klagorätten för
miljöorganisationer. Enligt promemorians förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen
(2010:900) noteras att klagorätten gällande beslut om bygglov inte gäller beslut som rör
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. FMV
välkomnar föreslagen lydelse i 13 kap. 12 § andra stycket i lag om ändring i plan- och bygglagen.
I promemorian nämns även att Försvarsinspektören för hälsa och miljö har det huvudsakliga
ansvaret för den operativa tillsynen i fråga om samtliga verksamheter och åtgärder inom
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt (2 kap. 4
§ miljötillsynsförordningen [2011:13]). I förslaget till förordning om ändring i plan- och
byggförordningen, 2 kap. 3 a §, föreslås att om en detaljplan antas, ändras eller upphävs, ska
länsstyrelsen underrätta de statliga myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan
antas bli berörda av beslutet. FMV stödjer detta förslag till ändring i plan- och byggförordningen.
FMV noterar även lydelsen i MKB-direktivet artikel 1 (3.) där det framgår att ”Medlemsstaterna
får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att
inte tillämpa detta direktiv på projekt som avser det nationella försvaret om de anser att det skulle
inverka negativt på detta syfte” vilket ger utrymme för undantag från kraven i MKB-direktivet för
FMV och Försvarsmakten. FMV uppfattar att denna skrivning inte har varit föremål för någon
ändring enligt promemorian och bör vara inskriven sedan tidigare i den svenska implementeringen
av direktivet.
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