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Sammanfattning
Jernkontoret tillstyrker förslaget att kravet på detaljplan ska vara kopplat till om en åtgärd
innebär att ett område kan tas i anspråk för ett industriområde i stället för industriändamål
vilket är benämningen idag.
Bakgrund
Europeiska kommissionen har framfört synpunkter på hur det s.k. MKB-direktivet har
genomförts i svensk lag. Med anledning av detta har en översyn gjorts av plan- och
bygglagen (PLB) och ett antal förslag till ändringar har tagits fram.
Industriområden
Förslaget i Ds 2020:19 innebär att kravet på detaljplan ska vara kopplat till om en åtgärd
innebär att ett område kan tas i anspråk för ett industriområde i stället för industriändamål
vilket är benämningen idag.
Enligt nuvarande skrivning i PBL ska den redovisning som ska finnas i planbeskrivningen
uppfylla vissa krav i miljöbalken (MB). Det gäller om genomförande av detaljplanen kan
antas få en betydande miljöpåverkan p.g.a. att planområdet får tas i anspråk för
industriändamål. Denna term föreslås ersättas med termen industriområden, som är den
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term som används i MKB-direktivet. Översiktplaneutredningen har tidigare kommit fram till att
termen industriändamål är en vidare term än termen industriområde vilket medfört en viss
"överimplementering" av kravet i svensk rätt. I förslaget som nu presenteras framförs att det
från effektivitetssynpunkt inte är ändamålsenligt att samma åtgärd ska miljöbedömas både
enligt MB och PBL. Jernkontoret tillstyrker förslaget och anser att det är bra att undvika att
miljöbedömning av en industriell verksamhet krävs både enligt MBL och PBL.
Konsekvenser för företag
Förslagen påverkar främst företag som tar initiativ till detaljplaneläggning och kan ha nytta av
planläggningen eller byggherrar som utför projekterings-, byggnads-, rivnings eller
markarbeten. I viss utsträckning kan även industriföretag påverkas. Förslaget bör leda till
minskade kostnader för företag som bedriver verksamhet som kräver tillstånd för miljöfarlig
verksamhet enligt MB och som med nu gällande lagstiftning får kostnader för
miljöbedömningar enligt såväl PBL och MB. Detta tycker Jernkontoret är bra.
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