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§

590

STK-2021-993

Remiss från Miljödepartementet - Skydd av arter - vårt
gemensamma ansvar (SOU 2021:51)

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har mottagit remiss från Miljödepartementet avseende
artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU
2021:551). Artskyddsutredningen har haft två huvudsakliga uppdrag, dels att se över
artskyddsförordningen med fridlysningsreglerna, dels att förbättra förutsättningarna för
arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra artskyddsrelaterad brottslighet.
Betänkandet föreslår förändringar i miljöbalken i syfte att effektivt och rättssäkert skydda
hotade arter samtidigt som regelverket ska vara tydligt gentemot markägare om när man
har rätt till ersättning.
Förslaget har skickats på remiss till miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden. Samtliga har yttrat sig i ärendet. Nämndernas synpunkter är inkluderade i
stadskontorets förslag till yttrande.
Bedömningen är att utredningens förslag är positiva, men att utredningen saknar ett
helhetsperspektiv. Skydd av arter är inte en isolerad fråga utan måste ses i ett större
sammanhang. Ett sammanhang där både frågor om den biologiska mångfaldens utveckling
och klimatförändringar behandlas parallellt eftersom det kan få gynnsamma synergieffekter.
En annan synpunkt är att artskyddsreglernas tillämpning i jordbrukslandskapet och havet
behöver utredas grundligt och med hög prioritet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Miljödepartementet.
Beslutet skickas till
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211018 Remiss från miljödepartementet - Skydd av
arter - vårt gemnssamma ansvar (SOU 2021:51)

Förslag till yttrande

Remiss från Miljödepartementet

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar Vol. 1

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar Vol. 2

Tekniska nämnden beslut 210929 § 318

Remissvar från tekniska nämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslut 210923 § 355 med Reservationer (M+C),
(MP) och muntlig Reservation (V)

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Miljönämnden beslut 210929 § 153 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (V)

Remissvar från miljönämnden
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