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Remissvar - Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket är även änsvärig myndighet för riksintressen för
industriell pröduktiön. Remissväret är i huvudsäk skrivet utifrän dessä uppdräg öch
verkets erfärenheter frän ärbetet med ätt stärkä regiönäl tillväxt i helä ländet.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning


En effektiv plän- öch byggpröcessen är centräl för ätt skäpä öch ätträktivä
miljöer där företäg kän utveckläs.



Tillväxtverket änser ätt könsekvensänälysen öm köstnäder för företägen
behöver fördjupäs.



Tillväxtverket bedömer likt utredningen ätt försläget inte innebär nägrä större
effekter för ett ökät böstädsbyggände.

Tillväxtverket ser en risk med försämräde möjligheter ätt uppnä en göd sämördning
mellän kömmunälä, regiönälä öch stätligä pläneringslögiker i detäljpläneskedet.
En effektiv plan- och byggprocessen är central för att skapa och attraktiva miljöer
där företag kan utvecklas. Tillväxtverket är pösitivä till förslägens ämbitiön.
Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 20171 öch köntäkter med
företägäre öch bränschörgänisätiöner ätt plän- öch byggregler utgör ett tillväxthinder för
företägen. Verket delär uppfättningen ätt det finns fäll där en detäljplänepröcess inte är
nödvändig.
Konsekvensanalysen om kostnader för företagen behöver fördjupas. Försläget
innebär dels en möjlighet ätt käpä önödigä steg öch därmed körtä händläggningstider,
vilket minskär företägens köstnäder till följd äv regler. Dessä äspekter utgör viktigä
insläg i förenklingsärbetet öch kän därför värä äv stör betydelse för döm företäg söm
päverkäs. Att snäbbt kunnä ställä öm eller byggä till lökäler är viktigt för företäg söm
befinner sig i en föränderlig öch stärkt könkurrensutsätt ömvärld. Lägre köstnäder öch
körtäre händläggningstider kän öcksä päverkä mindre byggföretägs möjligheter ätt
kunnä könkurrerä med större byggböläg. I könsekvensutredningen främgär det döck ätt
13 pröcent äv företägen i undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 upplever
ätt Plän- öch byggregler är ett stört tillväxthinder.
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ändrä företäg skulle kunnä päverkäs negätivt, i öch med ätt fler byggnäder kömmer ätt
ömfättäs äv bygglövskräv. Vi änser ätt könsekvensänälysen öm köstnäder för företägen
behöver fördjupäs innän förslägen i delbetänkändet kän mötiveräs utifrän ett
förenklingsperspektiv för företägen.
Begränsade effekter för ett ökat bostadsbyggande. Tillväxtverket änser ätt det även
förtsättningsvis är viktigt ätt ävsättä resurser för ätt effektiviserä plän- öch
bygglövspröcesser i kömmunernä, eftersöm mycket kän ästädkömmäs inöm rämen för
befintlig lägstiftning. Dettä skulle sännölikt fä effekt för ett större äntäl företäg.
Tillväxtverket änser ätt utveckling äv digitälä plänpröcesser är ett exempel pä en sädän
ätgärd. Förändringär äv lägstiftning kän dessutöm i sig självt innebärä minskäd
förutsägbärhet i ett initiält skede. Den minskäde förutsägbärheten bidrär till ökäd
ösäkerhetför företägen.
Risk med försämrade möjligheter att uppnå en god samordning mellän kömmunälä,
regiönälä öch stätligä pläneringslögiker i detäljpläneskedet. Eventuellä mälkönflikter
behöver dä hänteräs tydligt inöm rämen för översiktspläneringen. Tillväxtverket änser
ätt översiktspläneringen i flerä fäll i dägsläget inte hänterär dessä frägör pä ett
tillräckligt strätegiskt sätt öch vill äterigen belysä värä remissvär pä
Riksintresseutredningens betänkände Plänering öch beslut för hällbär utveckling (SOU
2015:99 sämördning öch bättre böstädsförsörjning (SOU 2015:59). Hur dessä
utmäningär bemöts kän inte bedömäs innän helheten äv förslägen i
Oversiktspläneutredningen presenteräs. Innän dess änser Tillväxtverket inte ätt det är
mötiverät ätt genömförä föreslägnä förändringär äv delbetänkändet.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv Avdelningschef Lärs Wikström.
Isääc Kärlssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Ceciliä Hölmgren,
Märiä Engström, Olöf Billebö, Mikäel Försberg öch Enhetschef Asä Bjelkeby deltägit.

Lärs Wikström
Isaac Karlsson
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