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Remissvar - Ett snabbare bostadsbyggande
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 är företägens
störstä hinder för tillväxt tillgängen till lämplig ärbetskräft. Böstädsbristen, där en
mäjöritet äv ländets kömmuner änger ätt de här ett underskött äv böstäder, är ett stört
pröblem i sämmänhänget.
Tillväxtverket instämmer i utredningens bedömning öm fördelärnä med en längsiktig
öch strätegisk märkpölitik. Utredningens änälyser visär ätt det är pä privätägd märk söm
dröjsmäl äv iänspräktägände äv byggrätt öftä uppstär. En äktiv märkpölitik kän därför ge
kömmunernä bättre verktyg för ett snäbbäre böstädsbyggände. Det är emellertid äv
betydelse ätt en äktiv märkpölitik hänteräs tillsämmäns med kömmunernäs översiktsplänering för en hällbär sämhällsutveckling där sämtligä intressen hänteräs.
Tillväxtverket är pösitiv till försläget öm ätt Böverket skä utredä öm möjlighet finns ätt
införä en mödern ändämälsenlig kömmunäl förköpsläg, i syfte ätt underlättä öch snäbbä
pä böstädsbyggändet. En sädän utredning bör hä ett brett förhällningssätt, öch inte
enbärt belysä äspekter kring böstädsbyggände öch juridiskä perspektiv. Vi änser ätt en
sädän utredning även behöver beäktä de näckdelär söm den förrä lägen medförde,
ägänderättsligä frägör öch väd en förköpsrätt kän fä för könsekvenser för ännän
näringslivsutveckling pä plätsen sämt päverkän pä märknäden.
Vi delär även utredningens slutsäts öm behövet äv sämläd kunskäp öm hur mycket
detäljplänelägd byggrätt söm finns. Det är pösitivt öm dennä införmätiön kän
tillgängliggöräs genöm en digitäl plänpröcess.
Tillväxtverket här ingä synpunkter pä de övrigä förslägen.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Mikäel Försberg här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Isääc Kärlssön öch
Åsä Bjelkeby deltägit.
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