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Yttrande över remiss av promemorian Genomförandet av
MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i
Ds 2020:19. Myndigheten anser dock att 2 kap. 4a § andra stycket 3 planoch byggförordningen, som avser begränsning av undantag från
detaljplanekravet, i delar bör formuleras om.
Havs- och vattenmyndighetens inställning

Generella synpunkter
Vi ser att förslagen bidrar till ökad harmonisering av MKB-kraven i planoch bygglagen mot MKB-direktivet, färre behov av dubbelprövningar
mellan PBL och miljöbalken och därmed ett effektivare prövningssystem.

Detaljerade synpunkter
6.2.3 Regeringen ska få meddela föreskrifter om undantag från kraven på
detaljplan för MKB-projekten
Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i stort förslaget till undantag från
krav på detaljplan, men anser att det bör omformuleras så att bara de
projekt som det finns någon sannolikhet att de kan påverka de utpekade
intressena i 2 kap. 4a § andra stycket 3 ska kräva detaljplaneläggning.
Konsekvenserna för de sökande riskerar att bli oproportionerliga om även
projekt som det är osannolikt eller uteslutet att de kan påverka de aktuella
skyddsvärdena i utpekade områdestyperna ska innebära krav på
detaljplanering.
d) ”är ett område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet”
Havs- och vattenmyndigheten anser att det istället bör formuleras så att
projekt som ligger i men även i närhet till områden av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska ställa krav på
detaljplaneläggning om de bedöms kunna ha en påverkan på
riksintresseområdet.
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Mats Svensson
efter föredragning av utredaren Jan Schmidtbauer Crona och verksjuristen
Anna Johansson. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
avdelningschefen Per Olsson och enhetschefen Eva Rosenhall medverkat.

Mats Svensson
Jan Schmidtbauer Crona
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