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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 6 oktober 2016

Björn Sundin, ordförande

Linn Andersson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 oktober 2016.

§ 95 Svar på remiss från Miljö-och energidepartementet
om Miljöbedömningar (Ds 2016:25)
Ärendenummer: Sam 696/2016
Handläggare: Kjell Jansson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tagit del av Promemorian Miljöbedömningar (Ds
2016:25) från Miljö- och energidepartementet. Programnämnd
samhällsbyggnad ställer sig negativ till de föreslagna förändringarna i
författning och lagstiftning för miljöbedömningar då det finns stor risk för
att förändringarna i förfarandena för att handlägga miljöbedömningar för
detaljplaner leder till ökad administration och ledtider. Det skulle resultera
till ökad tidsåtgång vid planläggning för kommunen och därigenom
försvåra kommunens möjlighet att bibehålla en god planberedskap för
exempelvis bostäder och verksamheter. Därför bör promemorians
författningsförslag förändras så att den mer utgår från kommunernas
självstyre och statens intressen utifrån rådande lagstiftning i Plan och
bygglagen (2010:900) (PBL). Ett omarbetat författningsförslag kan då leda
till att både strategiska och praktiska miljöbedömningar kan ske på ett
rationellt och förenklat sätt samtidigt som hänsynen till miljön kan stärkas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-16
Miljöbedömningar (Ds 2016:25)
Yttrande, 2016-09-19
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Yttrande över remissen om Miljöbedömningar (ds 2016:25) antas och
överlämnas till Miljö-och energidepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Nämndens behandling
Yngve Alkman (L) lyfter fråga om Programnämndens yttrande ska
innehålla en skrivelse som är tydlig med den oro som finns över vissa av
de nya tilltänkta reglerna. Efter diskussion enas Programnämnden att en
skrivelse ska inkluderas innan svar på remiss skickas in.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Justerat yttrande över remissen om Miljöbedömningar (ds 2016:25)
antas och överlämnas till Miljö-och energidepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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