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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 77

KFKS 2021/1231

Remiss – Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (Ds
2021:36)
Yttrande över promemoria från Finansdepartementet

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen
daterad den 10 februari 2022.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärende

Nacka kommun har fått promemorian Aktivitetskravet i plan- och bygglagen på remiss.
Aktivitetskravet innebär att en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan
som huvudregel endast får överklagas av den som före utgången av granskningstiden
skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Förslaget i remissen
innebär att aktivitetskravet inte längre ska gälla för detaljplaner som avser så kallade MKBprojekt, det vill säga sådana byggprojekt som omfattas av krav på
miljökonsekvensbedömning (MKB) i MKB-direktivet.
I yttrandet framförs att förslaget riskerar att väsentligen försvåra planprocessen för
kommunerna och leda till en mindre effektiv planprocess. Förslaget går emot syftet med
aktivitetskravet och ställer högre krav på kommunernas utredningar och avvägningar.
Risken är att kommuner inte får kännedom om vissa förutsättningar under planprocessen
och i stället tvingas till omtag efter överprövning av detaljplaner. Detta är förenat med
kostnader och tar även personella resurser i anspråk. Konsekvenserna av förslaget är inte
tillräckligt utredda utifrån förutsättningarna att kunna tillgodose behovet av bostäder och
annat angeläget byggande. Aktivitetskravet bör därför inte begränsas enligt förslaget.

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 februari 2022 § 18
Tjänsteskrivelse från juridik- och kanslistaben, daterad den 10 februari 2022
Bilaga 1
Remiss – Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (Ds 2021:36)
Bilaga 2
Förslag till yttrande
Bilaga 3
Protokollsutdrag med synpunkter, miljö- och stadsbyggnadsnämnden 202201-26 § 3

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

Tomas Ottosson (V) yrkade att förslaget skulle avslås.
Mikael Carlsson (NL) yrkade bifall till det utsända förslag från arbetsutskottet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde bifall till förslaget från arbetsutskottet mot avslag, och fann att
kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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