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Remiss av promemorian Genomförandet av MKBdirektivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19) Dnr
Fi2020/03324/SPN
Bakgrund
I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att
förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/92/EU från 2011 om bedömning av inverkan på miljön
av vissa offentliga och privata projekt. Anledningen är att Europeiska
kommissionen har framfört synpunkter på hur Sverige genomför MKBdirektivet.
Sammanfattning
Med anledning av att EU-kommissionen kritiserat Sveriges genomförande av
MKB-direktivet (MKB - miljökonsekvensbeskrivning) som togs 2011
(2011/92/EU) har det nu lämnats ett förslag på ändringar i plan- och
bygglagen (PBL).
Förslagen innebär flera förtydliganden i PBL i de regler som anger
förutsättningarna för ett så kallat MKB-projekt, det vill säga ett sådant
byggprojekt som omfattas av kraven i direktivet.
Bland annat föreslås följande:
En ansökan om bygglov eller förhandsbesked som avser ett MKB-projekt ska
innehålla vissa uppgifter som krävs enligt direktivet. MKB-projekten ska
omfattas av detaljplanekravet. Regeringen ska få meddela föreskrifter om
undantag från detta krav. Beslut om lov eller förhandsbesked som avser ett
MKB-projekt ska innehålla en motivering om åtgärdens miljöpåverkan. Den
information som kommunen ska tillhandahålla när en detaljplan tas fram ska
finnas tillgänglig i elektronisk form på kommunens webbplats.
Miljöorganisationer ska få överklaga detaljplaner, bygglov och
förhandsbesked som avser ett MKB-projekt. Författningsändringarna föreslås
börja gälla den 1 juli 2021.
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Promemorian är omfattande och konsekvenserna av den framgår inte helt
tydligt och är därmed svåra att få överblick över, främst avser det påverkan
på vissa delar av planprocessen och dess tidsåtgång. I stort ställer sig dock
förvaltningen positiva till promemorian. Det är inte helt tydligt vilka
konsekvenser utredningsskyldigheten får om den sträcker till beskrivningen
av de miljökonsekvenser ett projekt kan förväntas ha, hur dessa då bedöms
är inte tydligt. Kommunen befarar att projekt kan komma att belastas med
ytterligare kostsamma utredningar eller att det uppkommer en överreglering i
detaljplaner för att undvika vissa miljöbelastande projekt.
Promemorian pekar dock på att kravet på detaljplan ska avse när mark tas i
anspråk för industriområden och inte för industriändamål, miljöprövning
sker då enligt miljöbalken.
Samrådsskedet formaliseras något genom att miljöbedömningarna förs in
redan i detta skede. Detta behöver i sak inte vara något negativt men
samrådets fria dialog kan gå förlorad i vissa hänseenden. Plan- och
bygglagens koppling mellan Översiktsplan och detaljplan kan ökas genom
återanvändande av utredningarna som gjorts, genom att de bedömningar som
gjorts tidigare kan användas för att minska dubbelarbete.
Bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer sig positiva till promemorians
förslag.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-10-08
Miljö- och byggnadsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avstå från att
yttra sig.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Finansdepartementet
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