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Yttrande om promemorian Aktivitetskravet i plan- och bygglagen
(Ds 2021:36)
Beslut
Delegationsbeslut enligt samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning:
punkt 12.1a; Avge yttrande med anledning av remiss.
Remissvar
Innan en kommun antar, ändrar eller upphäver en detaljplan ska planförslaget göras
tillgängligt för allmänheten genom samråd respektive granskning. Samrådet enligt 5
kap 12 § PBL syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Efter
samrådet ska det slutliga planförslaget ställas ut för granskning, vars syfte är att visa
det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge
berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Planprocessen gör det
bland annat möjligt för kommunen att göra avvägningar mellan olika intressen genom
att få in synpunkter under samråd- respektive granskning och på så sätt förbättra
förslaget så att så många som möjligt blir nöjda.
Kalix kommun anser generellt att en begränsning av aktivitetskravet kan leda till
längre och mer komplicerade planprocesser. Det finns en risk att grannar eller andra
intressenter framför avgörande invändningar mot förändringarna först efter att
kommunen fattat beslut i ärenden. Som det framgår av promemorians
konsekvensbeskrivning kan kommunen, vid ett upphävande av antagandebeslutet
efter överklagan, i många fall läka bristen genom att göra förändringar i förslaget och
ställa ut för ny granskning innan planen antas på nytt. Beroende på ärende kan det
dock bli en både lång och kostsam process som också gör det svårt för kommuner att
vara förutseende i sin planering, vilket i slutändan riskerar påverka
exploateringsföretag.
Kalix kommun har inga invändningar mot den föreslagna ändringen i plan- och
bygglagen (2010:900), men förordar med anledning av det som sammanfattats ovan
att plan- och bygglagen bör anpassas efter föreslagen ändring på så sätt att t.ex. en
förenklad granskning införs om ett antagandebeslut som berör ett MKB-projekt
upphävs i de fall den överklagande inte framfört synpunkterna innan
granskningstidens utgång.
Beskrivning av ärendet
I promemorian föreslås en ändring i plan- och bygglagen, PBL, för att förtydliga
genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön
av vissa offentliga och privata projekt. Bakgrunden till förslaget är en dom från EUdomstolen och att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har framfört
synpunkter på hur Sverige genomför MKB-direktivet.
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I plan- och bygglagen finns ett s.k. aktivitetskrav som begränsar möjligheten att
överklaga kommunala beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.
Föreslagen ändring av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, innebär att det inte
längre ska krävas att den som vill överklaga en kommuns beslut att anta, ändra eller
upphäva en detaljplan ska ha framfört skriftliga synpunkter som inte har blivit
tillgodosedda senast före utgången av granskningstiden för att beslutet ska få
överklagas, om detaljplanen avser ett s.k. MKB-projekt enligt 4 kap 2 § PBL.
Förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2022. Remissvaren ska ha kommit in till
Finansdepartementet senast den 8 mars 2022.
Jämställdhetsanalys
Detta ärende berör både män och kvinnor, pojkar och flickor.
Kalix kommun
Samhällsbyggnadsnämnden

Stig Karlsson
Ordförande
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