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Yttrande på remiss genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen
Delegationsbeslutenligt samhällsbyggnadsnämndensdelegationsordning 12.la avge
yttrande med anledning av remiss

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har inte något att erinra mot förslaget som presenteras i
promemorian "Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen" (Ds 2020:19)
dnr Ei2020/03324/SPN.
Beskrivning av ärendet
Regeringskansliet, Finansdepartementet, har remitterat promemorian "Genomförandet
av MKB-direktivet i plan- och bygglagen" (Ds 2020:19) dnr E12020/03324/SPN,

till ett antal remissinstanser. Kalix kommun, Samhällsbyggnadsnämndenhar fått
möjlighet att yttra sig över promemorian

MKB-direktivet innehåller krav på att det ska genomföras en systematisk bedömning
av miljöpåverkan för projekt som på grund av sin sort, storlek eller lokalisering
medför en betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att
tydlig lagstiftning skapas och att MKB-direktivet genomförs på ett korrekt sätt i plan och bygglagen (PBL). Förslagen beräknas kunna få positiva effekter för miljön.

Projekt som omfattas av direktivet är sådana som tillståndsprövas enligt miljöbalken
och som ska prövas gällande annan lagstiftning, t. ex. PBL. Bestämmelserna i PBL

innebär att några av de projekt som anges i direktivet blir föremål för
tillståndsprövning. För de s. k. MKB- projekten i PBL gäller att en granskning från fall

till fall ska göras och ska innehålla de huvudsakliga skälen för nämndens bedömning
om varför en åtgärd kan antas, eller inte antas, medföra en betydande miljöpåverkan.
Redovisningen av orsakerna ska ske i den omfattning och på det sätt som framgår av
föreskrifter som regeringen meddelar. Vilket blir enklare för grannar och

miljöorganisationer m. fl. att ta del av den bedömning avseende den miljöpåverkan
som en åtgärd kan medföra.
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Jämställdhetsanalys
Detta ärende berör bäde män och kvinnor, pojkar och flickor.
Barnperspektivet

Nämnden har beaktat barnperspektivet i ärendet. Inställning att lämna förslagen
promemorian utan erinran, MKB-direktivets krav främjar för positiva effekter för

miljön, vilket bidrar positivt till en hälsosam och god miljö för nuvarande och
kommande generationer.
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