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Sammanfattning
Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse framfört synpunkter på hur det så
kallade 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), har resulterat i de förslag som redovisas i
promemorian. Översynen har resulterat i slutsatsen att det bör göras vissa ändringar i plan- och
bygglagen samt plan- och byggförordningen för att på ett bättre sätt genomföra MKB-direktivet.

Länsstyrelsen Blekinges synpunkter
Länsstyrelsen Blekinge bedömer att direktivet innebär ett förtydligande av lagstiftningen vilket
är positivt.
Länsstyrelsen Blekinge har däremot identifierat ett fåtal frågeställningar.
Avsnitt 6.3.4 Kommunen ska underrätta Naturvårdsverket, när samråd ska ske med annat land
I remissen saknas ett resonemang kring varför detta inte också borde ske genom Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen Blekinge anser att det skulle vara tydligare om statliga samordningen vore
densamma i frågan om gränsöverskridande samråd, oavsett om det rör detaljplaner,
översiktsplaner eller regionplaner.
Avsnitt 6.3.12 Länsstyrelsen ska underrätta andra statliga miljömyndigheter om planbeslutet
Länsstyrelsen ska underrätta andra statliga myndigheter som på grund av sitt miljöansvar kan bli
berörda av ett beslut som innebär att kommunen antar, ändrar eller upphäver en detaljplan. Detta
ligger i linje med Länsstyrelsens statliga samordningsansvar. Länsstyrelsen vill dock förtydliga
att i vissa fall har myndigheten redan idag i särskilda fall underrättelseskyldighet till
Naturvårdsverket (2 kap. 4 a § PBF).

Länsstyrelsen Blekinge ser positivt på förtydligandet och har vidare inget att erinra mot
författningsförslaget.

Postadress
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000

E-post/webbplats:

010-22 40 223

www.lansstyrelsen.se/blekinge

blekinge@lansstyrelsen.se

Org.nr
202100-2320

REMISS

2020-11-10

2 (2)

400-3806-2020

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Helena Morgonsköld med samhällsplanerare Anna Martinsson
som föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

