Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-09-17

§ 176 Remiss: "Remiss av promemorian
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och
bygglagen (Ds 2020:19)"
Dnr BN 2020/0289

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

översända stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som
yttrande över remissen "Remiss av promemorian
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds
2020:19)" - KS 2020/0646

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt remiss från finansdepartementet
angående promemorian genomförandet av MKB-direktivet i planoch bygglagen till byggnadsnämnden för svar till kommunstyrelsen.
Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse framfört
synpunkter på hur det så kallade MKB-direktivet har genomförts i
svensk rätt och remissen gäller finansdepartementets förslag till
översyn av PBL med anledning av det.
Föreslagna ändringar i PBL tydliggör bland annat hur information
om beslut och beslutsunderlag ska göras tillgänglig, hur lång
samrådstid som krävs i ärenden där genomförandet kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
Föreslagna ändringar i PBL påverkar endast i mindre omfattning hur
detaljplaneärenden ska handläggas. Det är heller inte sannolikt att
ändringarna kommer att få någon större praktisk påverkan på
stadsutvecklingen, klimatpåverkan eller andra miljöeffekter. Det
finns i ett begränsat antal ärenden en påtaglig risk för att ytterligare
resurser behöver tas i anspråk, vilket kan komma att förlänga planoch bygglovsprocesserna.

Underlag för beslut
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03
Finansdepartementets promemoria "Genomförandet av MKBdirektivet i plan- och bygglagen", Ds 2020:19

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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Sammanträdesdatum
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2020-09-17

BN 2019/0468

Byggnadsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2020-09-17 klockan 17.00–18.36, Meteoriten, plan 7, Kristallen,
Brotorget 1.
Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf, anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 179
Björn Abelson (S), 2:e v ordf, deltar på distans
Christoffer Karlsson (L), anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 180
Per Johnsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Daniel Fatemi (S)
Margita Malmros (S)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)
Axel Nordberg (L), deltar på distans, tjänstgör för Christoffer
Karlsson (L) § 180
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 179
Fredrik Folkesson (L), deltar på distans
Lena Gustafsson (M), deltar på distans
Sofia Kristensson (M), deltar på distans
Nikola Maka (S), deltar på distans
Bo Wennergren (FI), deltar på distans
Victor Jangdal (SD), deltar på distans
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Ole Kasimir, planchef, deltar på distans
Petter Eiring, bygglovschef
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Christoffer Lindskov, planarkitekt
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Tony Lönnquist, controller
Elinor Thornblad, planarkitekt

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-09-17

BN 2019/0468

Justerare

Per Johnsson (C) med Ann Schlyter (V) som ersättare

Paragrafer

§ 166–186

Tid och plats för justering

Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen, Brotorget 1,
2020-09-24, kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Per Johnsson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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2020-09-17

Paragrafer

§ 166–186

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2020-10-20

Utdragsbestyrkande

