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Svar på motion om miljöbedömning av planer och
program
Ärende
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-19 § 67 remitterades
rubricerad motion, inlämnad av Carolin Robson (MP) till kommunstyrelsen
för beredning. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att
kommunstyrelsen fastställer att Naturvårdsverkets checklista ”Exempel på
sammanställning för kriterier och miljöaspekter” ska implementeras och
redovisas vid framtagande av kommunala plan- och programbeslut.
Kommunledningskontoret framför att man sedan 2004 genomför
behovsbedömningar för samtliga detaljplaner förutom frimärksplaner.
Behovsbedömningen görs så tidigt som möjligt i processen och till grund för
behovsbedömningen ligger en checklista som plan- och
exploateringsavdelningen tagit fram och utvecklat tillsammans med
kommunens miljösamordnare, miljö- och hälsoskyddsavdelningen och
tekniska kontoret. Checklistan grundar sig i Naturvårdsverkets checklista
men håller på att uppdateras.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-19 § 67 remitterades
rubricerad motion, inlämnad av Carolin Robson (MP) till kommunstyrelsen
för beredning.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att
kommunstyrelsen fastställer att Naturvårdsverkets checklista ”Exempel på
sammanställning för kriterier och miljöaspekter” ska implementeras och
redovisas vid framtagande av kommunala plan- och programbeslut.
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Bakgrunden till förslaget är enligt motionären att det sedan 2004 finns
bestämmelser i miljöbalken om att vissa planer och program ska
miljöbedömmas och att lämpligt sätt att gå tillväga vore att utarbeta en mall
där alla kriterier finns med och att därefter systematiskt gå igenom de olika
kriterierna var för sig. I Naturvårdsverkets allmänna råd finns en checklista
som enligt motionären vore bra att utgå ifrån.
Kommunledningskontorets yttrande
Enligt miljöbalken 6 kap 11-18 § och 22 § ska kommunen genomföra en
miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
För samtliga detaljplaner ska kommunen göra en bedömning av om
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
en så kallad behovsbedömning. För att en miljöbedömning ska krävas, ska
detaljplanen ange förutsättningarna för tillstånd för vissa särskilt listade
verksamheter eller åtgärder eller för verksamheter eller åtgärder i övrigt,
som kan påverka miljön. Om genomförandet av detaljplanen kan antas få en
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras. Det innebär att
redovisningen av planens konsekvenser, miljökonsekvensbeskrivningen,
ska uppfylla vissa krav i miljöbalken. Oavsett om behovsbedömningen
kommit fram till att miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
behöver göras för planen eller ej måste planens eventuella miljöpåverkan
redovisas i planbeskrivningen.
I Danderyds kommun görs en behovsbedömning av miljöbedömning i
samtliga detaljplaner som upprättas, förutom de så kallade frimärksplaner
som endast omfattar en fastighet som ska delas eller få nya
utformningsbestämmelser. Behovsbedömningen görs så tidigt som möjligt i
processen. Till grund för behovsbedömningen ligger en checklista som planoch exploateringsavdelningen tagit fram och utvecklat tillsammans med
kommunens miljösamordnare, miljö- och hälsoskyddsavdelningen och
tekniska kontoret. Checklistan grundar sig i Naturvårdsverkets checklista
men håller på att uppdateras utifrån slutsatser som dragits i ett av Boverket
finansierat projekt ”Utveckling av behovsbedömning utifrån nya PBL” där
Ekerö, Järfälla och Upplands-Bro deltagit.
Oavsett om detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan eller
inte ska detta framgå i planbeskrivningen. Inför samråd om detaljplanen
sänds behovsbedömningen till länsstyrelsen för ställningstagande.
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Länsstyrelsen svarar kommunen om de bifaller kommunens bedömning
eller inte. Sedan behovsbedömning av miljöbedömning av planer infördes i
miljöbalken 2004 har länsstyrelsen aldrig gått emot kommunens
ställningstagande om behovsbedömning av miljöbedömning.

Åsa Heribertson
kommundirektör

David Grind
plan- och exploateringschef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande
2. Motion, 2017-06-19

Annika Alm
planeringschef
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