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Dnr KS 2020/366

§ 234 Svar på remiss av promemorian
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och
bygglagen Ds 2020:19
Sammanfattning

Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse framfört
synpunkter på hur miljökonsekvensbeskrivning, s.k. MKB-direktivet,
har genomförts i svensk rätt. Med anledning av kommissionens
synpunkter har en översyn av genomförandet inletts inom
Regeringskansliet. Den del av översynen som avser plan- och
bygglagen (2010:900), förkortad PBL, har resulterat i promemorian
Ds 2020.19. Finansdepartementet har gett Haninge kommun
möjlighet att yttra sig över promemorian.
Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som i sitt yttrande
framför synpunkten att helhetstänket i PBL på senare år förlorats av
lagstiftaren. Goda intentioner som den tillsatta utredningen om ett
enklare och mer effektivt regelverk för bygglov riskerar att få
begränsad effekt om lagen fortsätter att ändras i samma takt utan ett
helhetstänk.
Stadsbyggnadsnämnden anser att PBL behöver färre bestämmelser.
Även om de flesta av de bestämmelser som nu föreslås kommer att
omfattas av undantag så anser nämnden att förslaget medför att
överskådligheten i lagen ytterligare försämras.
Nämndens sammanfattande bedömning är att hela förslaget behöver
omarbetas utifrån PBL:s ursprungliga ambition om att lagen ska bli
enklare.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av
stadsbyggnadsnämndens yttrande och har inget övrigt att tillföra i
ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att synpunkterna
lämnas till Finansdepartementet.
Underlag för beslut

- Remissmissiv promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i
plan- och bygglagen (Ds 2020:19)
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- Remissen
https://www.regeringen.se/4a5780/contentassets/924c394f0b7e4e6a
885ea87e2db9b717/genomforandet-av-mkb-direktivet-i-plan--ochbygglagen-ds-202019.pdf
- Stadsbyggnadsnämndens yttrande 2020-09-23, § 102
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Stadsbyggnadsnämndens yttrande utgör Haninge kommuns
remissvar.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Stadsbyggnadsnämndens yttrande utgör Haninge kommuns
remissvar.
Åsa Bååth (V) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Finansdepartementet (inklusive SBN:s yttrande, se
anvisningar i missiv), SBN
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