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Byggnadsnämnden eller
motsvarande nämnd

Detaljplaner och miljöbedömningar av planer och
program - ändring i PBL 5 kap 18 §
Från och med den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen och
miljöbalken med anledning av EU-direktivet för miljöbedömningar av planer och
program (2001/42/EG).
Ytterligare ändringar har införts i plan- och bygglagen från och med 1 maj 2005.
Dessa beror på ett behov av förtydligande när det gäller hur Sverige infört EUdirektivet om miljökonsekvensbeskrivningar för projekt (85/337/EEG).
Bestämmelserna om miljöbedömningar av planer och program gäller även
kommunala energiplaner. Enligt direktivet ska emellertid en miljöbedömning
utföras för alla planer och program som utarbetas för vissa nedan angivna sektorer
och i vilka ”förutsättningarna anges för kommande tillstånd” för projekt enligt
bilagorna I och II till direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt (85/337/EG) (även kallat MKB-direktivet). De
angivna sektorerna är jord- och skogsbruk, fiske, energi, industri, transport,
avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikation, turism, fysisk planering
och markanvändning (artikel 3.2, 2001/42/EG).
En miljöbedömning ska också enligt direktivet utföras för de planer och program
som kan antas kräva en miljöbedömning enligt art- och habitatdirektivet
(92/43/EEG), dvs. planer och program som på ett betydande sätt påverkar s.k.
Natura 2000-områden (artikel 3.2b).
Länstransportplaner, avfallsplaner och åtgärdsprogram utpekas i miljöbalken som
sådana planer där direktivet ska gälla.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka planer och program som alltid kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på
miljöbedömning MB 6 kap. 11 §). Detta förväntas ske genom kommande
förordning.
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Hantering i planprocessen
MKB: n ska innehålla den information som är rimlig med tanke på om det gäller
en översiktsplan ÖP eller en detaljplan och att vissa frågor bedöms bättre vid en
kommande tillståndsprövning. Av det skälet gäller att miljökonsekvensbeskrivningen för en plan inte kan bli lika detaljerad som den som tas fram i samband
med tillståndsprövningen av ett projekt eller en verksamhet.
När det gäller detaljplaner är det viktigt att integrera arbetet med miljöhänsyn i de
normala planprocesserna. Miljökonsekvensbeskrivningen bör växa fram i takt
med planen så att planens innehåll och utformning kan påverkas av den information som tas fram i miljökonsekvensbeskrivningen. På samma sätt gäller det att
avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen i förhållande till planens
viktigaste miljöpåverkan.
Övergångsbestämmelser
Kravet på miljöbedömningar gäller de planer som formellt började förberedas
efter den 21 juli 2004. För planer och program som formellt började förberedas
före den dagen och som antas före den 21 juli 2006 behöver de nya
föreskrifterna inte tillämpas. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får också i det enskilda fallet besluta att de nya föreskrifterna inte skall
tillämpas.
I Sverige har övergångsbestämmelserna om miljöbedömningar införts i miljöbalken och gäller därmed genom hänvisning även för plan- och bygglagen.
Föreskriften PBL 5 kap 18 § tredje stycket om att planer för vissa ändamål
dessutom ska följa andra bestämmelser i miljöbalken börjar gälla den 1 maj 2005.
Samtidigt upphör de mer allmänt hållna bestämmelserna i första stycket att gälla.
För planer som formellt börjat förberedas före den 1 maj 2005 gäller de
äldre föreskrifterna.
Sveriges Kommuner och Landsting har i samverkan med Boverket och Naturvårdverket upprättat ett schema för hur en detaljplaneprocess kan hanteras enligt
den nya ordningen, dvs. om planen kan antas medföra sådan miljöpåverkan som
avses i 6 kap 1§ Miljöbalken (bilaga).
Frågor i detta ärende besvaras av Reigun Thune Hedström tel. 08 - 452 78 59
Sveriges Kommuner och Landsting
Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad

Ulf Johansson
Ann-Sofie Eriksson
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Hemsidor
Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se
Boverket: http://www.boverket.se
Europeiska kommissionens hemsida om miljöbedömningar:
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/
EUR-Lex, hemsida om EU:s lagstiftning: http://europa.eu.int/eurlex/lex/sv/index.htm
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