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Aktuellt inom miljöområdet
 Proposition om buller
 Förslag till nytt luftpaket för EU

 Prop om enklare planprocess - energikrav
 Prop om energieffektivisering
 Ledningssystem för hållbar utveckling

Bullersamordningsutredningen
 Öka samordningen mellan PBL och MB
 Underlätta bostadsbyggande i
bullerutsatta miljöer
 Det finns osäkerheter om hur buller ska
hanteras när nya bostäder ska planeras
 Ett av hindren i bostadsbyggandet

Remissinstansers synpunkter





Samordning mellan MB och PBL, positivt
Riktvärden i förordning, positivt
Informationsinsatser, positivt
Bullerutredningar, bra

 Alltför generösa undantag, hälsokonsekvenser
 Oro verksamhetsutövare
 Omprövning av villkor, oklart

Tankarna bakom samordning


Samma syn PBL och MB



Ändringar i plan- och byggförordningen och ny
förordning om flyg- och industribuller vid bostäder



I byggprocessen ställs tydliga krav



Om de uppfylls ska ytterligare krav inte ställas i
efterhand med stöd av miljöbalken



Möjlighet att göra undantag från riktvärdena för
trafikbuller



Regler om flygbuller vid bostadsbyggande och
miljöprövning av flygplatser samordnas



Ny möjlighet att göra undantag från riktvärdena vid
industrier, t ex hamnar

Fortsatt process
 Proposition 2013/14:128, den 26 mars
 Endast ändringar i PBL och MB – beslut
den 25 juni ?
 Förordningstexter förhoppningsvis
innan sommaren, tas av regeringen
 Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket
och Boverket om vägledning – klart 30/4
 Rättssäkerhet för verksamhetsutövare ?

Vad har SKL gjort?
 Expert i Bullersamordningsutredningen
 Seminarium i Almedalen i juli samt en skrift ”Bygg bort bullret”
 Uppvaktat regeringskansliet
 Seminarier för planerare och miljöansvariga hösten 2013 ” Att
bygga i bullerutsatta miljöer” Stockholm och Göteborg
 Följer det fortsatta arbetet
 Seminarier till hösten – med Naturvårdsverket och Bovereket

Ny strategi för renare luft i Europa
 Arbeta för att gällande regler följs 2020

 Ytterligare minskningar till 2030
 Program föra ren luft för Europa
- Nationella utsläppstak
- Nytt direktiv för medelstora
förbränningsanläggningar
 Hälsovinst 40-140 miljarder euro - 2030
 Luftkvalitetsdirektivet öppnas inte

Vad har SKL gjort?
 Sverige klarar inte EU:s miljökvalitetsnormer för luft

 Sverige har blivit fällda i EU domstolen
 Några böter/viten har inte dömts ut
 Fokus att alla länder ska klara nuvarande regelverk
 Arbetar i en fokusgrupp i Europeiska kommunförbundet CEMR
 Är med i den strategiska grupp som hålls samman av
Naturvårdsverket – vilka frågor som Sverige ska driva
 Inga ytterligare kostnader på kommunerna

Kommunala energikrav vid markförsäljning
 Prop. 2013/12:126 En enklare planprocess
Stoppregel för kommunala tekniska egenskapskrav i PBL 8 kap 4a:
”En kommun får inte i andra fall än…eller där kommunen handlar som
byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks
tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag
eller i samband med genomförande av detaljplaner.”

 SKL:s rekommendation energikrav för flerbostadshus:
70 kWh/m2 och teknikneutralt + stöd för uppföljning
Vid ev. förbud gäller ändå arrende och tomträtt
Se www.skl.se/byggkrav
 Skarpare och mer teknikneutral BBR väntas 2016-2017
Begränsad översyn juni 2014, större till halvår 2015.
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Prop. energieffektiviseringsdirektivet
–Krav på energikartläggning mm.
Energikartläggning krävs
 Stora företag och organisationer - inklusive kommuner och landsting!
 Vart fjärde år, start senast 5 december 2015.
 Oberoende kartläggning.
 Byggnader, verksamhetsenergi, transporter.
 Förslag på kostnadseffektiva åtgärder.
 Närmare föreskrifter kommer




Energimätning på lägenhetsnivå kravet mjukas upp, till där det är
kostnadseffektivt, vilket ska utredas närmare av Boverket.
Byggnadsnämnderna föreslås vara tillsynsmyndighet för installationskraven
och kunna ta ut tillsynsavgift.
Kostnads-nyttoanalyser för spillvärme ska göras av företag som planerar större
energi- eller industrianläggningar. Ska redovisas vid tillstånd enligt miljöbalken och i
anmälningar. Inget resurstillskott till kommuner och andra myndigheter.

Ledningssystem för hållbar utveckling
- en ny vägledningsstandard
 Seminarium den 4 april på SKL

 Samarbete med Miljöstyrningsrådet och Swedish Standards Institute
 Erfarenheter, pilotstudie – hur går vi vidare?

