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Yttrande över promemorian Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (Ds
2021:36)
Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket tillstyrker föreslagen ändring avseende aktivitetskravet i planoch bygglagen (2010:900). Naturvårdsverket anser att förslaget motsvarar de
regleringar som har varit nödvändiga för att uppfylla kraven i MKB-direktivet,
Århuskonventionen och EU- domstolens dom i mål C- 826/18. Vidare uppfattar
Naturvårdsverket att det inte kommer uppstå några större negativa konsekvenser
för varken staten, kommunerna, enskilda, företag eller miljön, vilket är positivt.
Naturvårdsverket lämnar följande medskick avseende förtydligande av vilka
kriterier som ska uppfyllas i prövningen av om betydande miljöpåverkan
föreligger. Naturvårdsverket föreslår att utredningsförslagets
författningskommentar på s. 37, efter andra stycket i kommentarstexten,
kompletteras med ett tillägg som tydliggör vilka kriterier som ska uppfyllas i
prövningen av om betydande miljöpåverkan föreligger. Skälet för detta är att
Naturvårdsverket bedömer att det kan vara svårt att tolka begreppet ”betydande
miljöpåverkan” utan tydligare ledning. Vi ser att det finns en risk att personer
som saknar djupare kunskap om miljöbalkens (1998:808) systematik inte
uppfattar att en särskild prövning krävs i bedömningen om betydande
miljöpåverkan föreligger, och i förlängningen då inte inser att bestämmelsen
enbart avser detaljplaner som utgör MKB-projekt. Naturvårdsverket föreslår
nedanstående formulering av tillägget:
När en kommun tar fram en detaljplan som medger att planområdet får tas i
anspråk på ett sådant sätt som avses i 4 kap. 34 § andra stycket plan- och
bygglagen (2010:900), ska kommunen vid sin bedömning av om planen medför
en betydande miljöpåverkan, ta hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens
utmärkande egenskaper, verksamhetens eller åtgärdens lokalisering och de
möjliga miljöeffekternas typ samt utmärkande egenskaper.

– VIRKESVÄGEN 2
– FORSKARENS VÄ G 5, HUS UB
POST : 106 48 STOCKHOLM
TEL : 010-698 10 00
E - POST : REGIST RATOR @ NATURV ARDSVERKET . SE
INTERNET : WWW . NATURVARDSV ERKET . SE
BESÖK : STOCKHOLM
ÖSTERSUND
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NATURVÅRDSVERKET

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Björn Risinger efter
föredragning av avdelningschef Maria Ohlman.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed
och handläggarna Emma Mogren och Alexandra Kruse.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket

Björn Risinger
Maria Ohlman
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