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Yttrande över genomförande av MKB-direktivet
i plan- och bygglagen
TRN 2020–0176
Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har översänt rubricerad departementspromemoria på
remiss. Remissvaren ska vara departementet tillhanda senast 13 november.
Region Stockholm har inte beviljats förlängd remisstid. Finansdepartementet har accepterat att få förvaltningens förslag till yttrande för kännedom
den 13 november i samband med utskick till nämnden i väntan på expedieringen av nämndens beslut. Yttrandet utgår från ett samlat regionalt utvecklingsperspektiv utifrån Region Stockholms ansvar för regional fysisk
planering och regional utveckling. Förvaltningen har efterfrågat synpunkter
från trafikförvaltningen, regionledningskontoret och Locum. Regionledningskontoret och Locum har ej inkommit med några synpunkter. Trafikförvaltningens synpunkter är inarbetade i yttrandet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-12
Förslag till yttrande, 2020-11-12
Promemorian finns att läsa på https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/08/ds-202019
Förslag och yrkanden
Ordförandes förslag om bifall till förvaltningens förslag
Beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande:
1. Yttrandet över Genomförandet av MKB-direktivet i
plan- och bygglagen, TRN 2020–0176, godkänns och överlämnas
till Finansdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsexpediering:
Finansdepartementet
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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YTTRANDE
2020-11-23

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.sba.spn@regeringskansliet.se
Fi2020/03324/SPN

Yttrande över genomförande av MKB-direktivet i planoch bygglagen
Inledning

Region Stockholm yttrar sig genom tillväxt- och regionplanenämnden.
Yttrandet utgår från ett samlat regionalt utvecklingsperspektiv utifrån
Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering, regional utveckling
samt kollektivtrafikansvarig för Stockholms län. Ärendet har beretts i
samråd med Region Stockholms trafikförvaltning vars synpunkter är
inarbetade i detta yttrande.

Synpunkter

Region Stockholm ser i huvudsak positivt på förslagen och anser att dessa
och författningskommentarerna är tydliga och relevanta. Förslagen bedöms
inte påverka möjligheterna att nå de mål för regionens utveckling vilka
finns uppställda i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Region
Stockholm önskar dock ett mer samlat grepp kring alla de förändringar som
sker i plan- och bygglagen och närliggande lagstiftning. Det finns en risk att
föreslagna förändringar, tillsammans med andra förändringar som sker
samtidigt kopplat till planprocessen, kan leda till att planprocesserna blir
mer utdragna vilket kan ge negativa konsekvenser för bl.a.
bostadsbyggandet.
Region Stockholm anser att kravet om att tillgängliggöra information
elektroniskt under planprocessen (5 kap 13 §) bör utökas med krav om att
handlingarna även ska tillgängliggöras digitalt efter planens fastställande.
Detta då det finns planhandlingar som är väsentliga för att kunna utläsa
planens verkan i efterhand.
Region Stockholm anser att begreppet ”MKB-projekt” i den betydelse som
avses i remissen bör utgå. Vissa begrepp och förklaringar i promemorian
skapar viss förvirring. Det gäller särskilt begreppet ”MKB-projekt” som i
förslaget avser en begränsad grupp av projekt där det ibland ställs krav på
MKB och ibland inte. Vidare finns det i annan lagstiftning ett stort antal
andra typer av projekt som också omfattas av krav på framtagande av MKB
och därigenom också skulle kunna kallas för MKB-projekt.
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