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plan- och bygglagen, (Ds 2020:19)
Dnr Fi2020/03324/SPN
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med
syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och
utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka
att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och
vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.

Sametingets bedömning
Sametinget tillstyrker regeringskansliets förslag.
Kommunerna är bra på att hålla allmänheten informerad genom sin webbsida och det bör
inte bli några större konsekvenser att införa ett direktiv vad gäller elektronisk information
gällande planärenden.
Sametinget ser det som positivt att miljöorganisationer får möjlighet att överklaga vissa
beslut.
Vi bedömer att genomförandet av MKB-direktivet kan göra att de globala målen med delmål
i Agenda 2030 beaktas mer i tillståndsprövningar.

Bakgrund
Sverige har fått underrättelser från EU-kommissionen för att inte ha genomfört MKBdirektivet fullständigt, däribland i plan- och bygglagen. Det handlar exempelvis om att det
enligt kommissionen saknas bestämmelser som säkerställer att allmänheten informeras
elektroniskt och att miljöorganisationer behöver kunna överklaga vissa beslut enligt lagen.
Sverige har själv i sin granskning av sitt genomförande uppmärksammat att ett antal
bestämmelser i direktivet inte tydligt kommit till uttryck.
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MKB-direktivet innehåller krav på att det ska genomföras en systematisk bedömning av
miljöpåverkan för projekt som på grund av sin art, storlek eller lokalisering medför en
betydande miljöpåverkan. För detta ändamål ska medlemsstaterna föreskriva tillståndsplikt
och krav på en bedömning av projektens påverkan innan tillstånd ges. De typer av projekt
som omfattas av direktivet är både sådana som tillståndsprövas enligt miljöbalken i Sverige
– miljöfarlig verksamhet (9 kap.) och vattenverksamhet (11 kap.) – och sådana som
huvudsakligen prövas enligt annan lagstiftning, t.ex. plan- och bygglagen.
I Sametingets yttrande har avdelningschef Lars-Ove Sjajn beslutat efter föredragning av
samhällsplanerare Laila Öberg Ben Ammar, avdelning Rennäring, Miljö och Samhälle.
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