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Redogörelse av ärendet
Förslaget innebär en begränsning av det så kallade aktivitetskravet i
plan- och bygglagen. Detta krav innebär att en kommuns beslut om att
anta, ändra eller upphäva en detaljplan som huvudregel endast får
överklagas av den som före utgången av den så kallade
granskningstiden – som är en del av den process som föregår
kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan –
skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.
Förslaget innebär att aktivitetskravet inte längre ska gälla för den som
vill överklaga en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en
detaljplan som avser ett så kallat MKB-projekt, det vill säga ett sådant
byggprojekt som omfattas av kraven i MKB-direktivet

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen tillstyrker det lagkrav som framförts enligt EUdirektivet och att aktivitetskravet därför bör ändras i linje med
promemorians förslag. Förslagsvis kommer implementeringen av den
nya lagändringen att innebära minimala konsekvenser för aktörer och
kommuner, vilket Länsstyrelsen instämmer med. Det kan däremot
anses positivt att ge en större vikt för externa aktörer att inkomma med
synpunkter angående miljöstörande aktiviteter även efter förarbetet,
även om det kan komma att betyda ett merarbete för kommunerna.
Länsstyrelsen instämmer med resonemanget att lagimplementeringens ökning av antalet överklaganden efter det tidigare
aktivitetskrävda delarna i planprocessen anses vara mycket låg.
Lagförslaget innebär istället ett demokratiskt mervärde utan att stjälpa
möjligheten för kommuner att genomföra nya detaljplaner,
följdeffekterna anses därför minimala.
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Aktivitetskravet och kopplingen till MKB-direktivet
Att aktivitetskravet i plan- och bygglagen tydligt kopplas ihop med det
tidigare MKB-direktivet anses positivt för en mer sammanhållen
koppling inom lagstiftningen. Kravmässigt så skall även detta följas i
enlighet med domstolsbeslutet i Århuskonventionen därav anses det
att motsätta sig detta som en icke-fråga. Lagändringen öppnar istället
upp för en viss utökad möjlighet till överklagan från andra instanser
utöver icke statliga miljöorganisationer att förmedla en överklagan,
utan aktivitetskravet i planprocessen. Länsstyrelsen ser positivt på
lagändringen och tillstyrker förslaget i promemorian.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Landshövding Per bill, i ärendet har även
avdelningschef Åsa Broman och enhetschef Robert Ahlberg
medverkat med samhällsplanerare Oliwer Fontaeus som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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