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Plats och tid

Nissan (digitalt) kl. 08:00-08:45

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice
ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Katarina Paulsson (Samhällsbyggnadschef)
Philip Norrman (Nämndsekreterare )

Utses att justera

Martina Philip Carlsson (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter
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Sekreterare

.................................................
Philip Norrman

Ordförande

................................................
Malin Thydén-Kärrman (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Martina Philip Carlsson (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för
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Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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Yttrande - Boverkets remiss promemorian Aktivitetskravet i planoch bygglagen
(2021 SBN0239)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret yttrar sig om förslaget av lagändring i plan- och bygglagen.
Beskrivning av ärendet
I plan – och bygglagen finns ett s.k. aktivitetskrav som begränsar möjligheten att överklaga
kommunala beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Ett sådant beslut får endast
överklagas av den som före utgången av den s.k. granskningstiden skriftligen har framfört
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Syftet med aktivtetskravet är att synpunkter från
alla intressenter ska lämnas så tidigt som möjligt i processen. Enligt Europeiska
kommissionen är aktivtetskravet i plan- och bygglagen inte förenligt med MKB-direktivet,
och det medför i en dom från EU-domstolen att plan- och bygglagen bör ändras för att
säkerställa att kraven i MKB-direktivet uppfylls.
(MKB-direktivet innehåller bestämmelser som ska säkerställa att en systematisk bedömning
av miljöpåverkan genomförs för projekt som på grund av sin art, storlek eller lokalisering
medför en betydande miljöpåverkan. I bilaga 1 listas de projekt som alltid kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan för vilka en miljökonsekvensbedömning och tillståndsprövning är
obligatoriska. I bilaga 2 listas de projekt där en egen bedömning får göras fall till fall eller
med tillämpning av gränsvärden eller kriterier om en miljökonsekvensbedömning bör göras).
Med lagändringen möjliggörs för personer som ej varit aktiva i planprocessen att överklaga en
detaljplan som genomfört en miljökonsekvensbeskrivning. Det ska inte längre krävas att den
som vill överklaga en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som avser
ett MKB-projekt senast före utgången av granskningstiden skriftligen ska ha framfört
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda för att få överklaga beslutet.
Man ska helt enkelt inte behöva uppfylla en viss ”aktivitetsnivå” för att kunna överklaga en
kommuns beslut. Med ändringen blir det en positiv förändring gällande just MKB &
miljöfrågor.
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Förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2022.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - remissvar, remiss av promemorian Aktivitetskravet i plan- och
bygglagen
 Ds Aktivitetskravet i plan- och bygglagen webb(242021) (0)_TMP
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret yttrar sig om förslaget av lagändring i plan- och bygglagen.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Paragrafen är justerad
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