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Remisser och propositioner

• Omfattande arbete inom regeringskansliet med översyn av Sveriges 
implementering efter EU-kommissionens formella underrättelse hösten 
2019.

• Resultat hittills
- MKB-direktivets genomförande i PBL (Ds 2020:19, prop. 2020/21:174)
- Aktivitetskravet (Ds 2021:36, aktivitetskrav gäller ej detaljplaner som kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan) utifrån avgörande EU-domstolen.
- MKB-direktivets genomförande i sektorslagstiftningen och systemet med 

anmälningsplikt, kategorisering av verksamhetstyper och projekt. 
(remiss i mars 2021, M2021/00596).

- Ytterligare remiss planerad under våren 2022.
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Utredningsuppdrag

• En modern och effektivare miljöprövning. Ursprungsdirektiv 2020 och 
tilläggsdirektiv 2021.

• En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) 
har lämnat förslag för att förtydliga behovet av bedömning av 
klimatpåverkan, i 6 kap. 35 och 43 §§ miljöbalken om innehållet i MKB.
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Lagstiftningsarbeten

• Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall, prop. 2021/22:15.
• Innehåller reglering av krav på miljöbedömning och tillämpning av artikel 

2.4 i MKB-direktivet.
• Beslut av regeringen i ärende M2021/01774 den 18 november 2021.
• Prövning av ärendet pågår nu vid Högsta Förvaltningsdomstolen.
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Andra pågående uppdrag och projekt

• Naturvårdsverket har haft i uppdrag att utvärdera lagändringarna i 6 kap 
miljöbalken från 2018, redovisat i juni 2021.

• Uppdrag till länsstyrelserna och andra myndigheter avseende 
samverkansformer i parallella prövningar. 

• Uppdrag till Energimarknadsinspektionen om miljöbedömning i prövning 
av områdeskoncessioner.

• Nordisk workshop våren 2022 avseende tillståndsprövningar.
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Det internationella arbetet

EU
• Vägledning från KOM om ändringar av bilaga 1 och bilaga 2  

verksamheter med viss koppling till kärnkraftsverksamheter försenad.

• Bedömningar av ”Do no significant harm” enligt Taxonimin och 
Återhämtningsplanen. 

Internationellt – Esbokonventionen och dess protokoll
• Guidance on the applicability of the Convention to the lifetime extension of

nuclears power plants
• Guidance on assessing health impact in strategic environmental 

assessment
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Menti

• Hur fungerar tillämpningen av de nya regelverket för miljöbedömningar i 
PBL?

- 1. Lätt som en plätt
- 2. Det går an
- 3. Mitt hår får en annan färg så fort jag läser PBL.
- 4. Oj, genomförs MKB-direktivet i PBL?
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