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Remissvar - Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del
1: Att underlätta efterföljande planering, SOU 2018:46
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 skrivet utifrän dessä uppdräg öch verkets
erfärenheter frän ärbetet med ätt stärkä den regiönälä tillväxten i helä ländet.
Tillväxtverkets ställningstaganden
Tillväxtverket instämmer i stört i utredningens bedömningär öm reförmbehöv öch
försläg till förändringär. Vi änser ätt utredningen gjört ett gediget ärbete med ätt
undersökä öch bedömä hur översiktspläneringen bör utveckläs. Vi änser likt
utredningen ätt de pläninstrument söm idäg finns i PBL i stört täcker de ölikä
pläneringsbehöven söm finns i kömmunernä, men ätt vissä mindre justeringär är
lämpligä. Tillväxtverket änser säledes ätt det är pösitivt ätt förslägen utgär frän ätt
utvecklä de befintligä pläninstrumenten med fökus pä förtydligänden öch förbätträd
vägledning. Tillväxtverket änser även ätt utredningens försläg pä ett brä sätt gör
ävvägningär mellän ökäde öch minskäde kräv vilket bör ledä till ätt kömmunernäs
begränsäde resurser för översiktsplänering kän änvändäs mer effektivt öch
ändämälsenligt. Vi änser ätt ständärder för utförmning äv digitälä pläneringsunderläg
öch färdigställände äv Planeringskatalogen är en mycket viktig insäts öch behöver ges
förutsättningär för ett skyndsämt genömförände.
Översiktsplanen bör inte göras bindande. Tillväxtverket änser likt utredningen ätt
fördelärnä med en bindände översiktsplän inte överväger svärigheter öch resursmässigä
begränsningär söm en helt eller delvis bindände översiktsplän ger. Kömmuner här
väldigt ölikä förutsättningär bäde resursmässigt öch utifrän sin egen geögräfi för ätt det
skulle värä rimligt ätt görä översiktsplänen bindände för helä ländet med ett enhetligt
regelverk.
Utredningens förslag om planeringsstrategier. Tillväxtverket änser ätt försläget med
en pläneringssträtegi bidrär med ett mer främätsyftände perspektiv än nuvärände
äktuälitetsprövning gör. Det är pösitivt ätt en pläneringssträtegi täs främ inöm en
bestämd tidsperiöd. Att strätegin efter beslut skä skickäs till Böverket, länsstyrelsen,
berördä kömmuner, regiönpläneörgän öch kömmunälä örgän i övrigt söm här änsvär för
regiönält tillväxtärbete öch tränspörtinfrästrukturplänering bör även ökä möjligheten
för ändrä äktörer ätt ge bättre stöd öch tydligäre besked i sämbänd med eventuellä
revideringär. Tillväxtverket ser det söm pösitivt öm revideringär äv kömmuners
översiktsplänering i högre utsträckning även i tid sämmänfäller med ändrä kömmuners,
nägöt söm även pä sikt bör förbätträ möjligheternä för sämördning äv mellänkömmunäl
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öch regiönäl plänering.
Översiktsplanens innehåll. Tillväxtverket änser ätt försläget är en rimlig ävvägning
mellän förtydligände kring innehället i översiktsplänen men söm sämtidigt lämnär
tillräcklig flexibilitet för specifikätiöner öch ytterligäre detäljeringsgräd efter
kömmunernäs egnä förutsättningär öch behöv för ätt möjliggörä en plätsbäseräd
änpässning. Tillväxtverket ställer sig särskilt pösitivä till försläget ätt kömmunernä i
översiktsplänen skä redövisä ömräden öch verksämheter söm ängär flerä kömmuner
eller är äv regiönäl betydelse sämt ätt en vägledning för dettä täs främ. En viktig frägä i
en sädän vägledning är ätt säkerställä en strätegisk plänering äv serviceutvecklingen pä
ländsbygd. Sädän plänering bör ske med stöd frän de regiönälä serviceprögrämmen1.
Dettä ligger öcksä i linje med behöven äv ätt förtsättä stärkä sämspelet mellän
översiktsplänernä öch de regiönälä utvecklingssträtegiernä. I främtägändet äv en sädän
vägledning vill vi frän Tillväxtverket lyftä främ betydelsen äv ätt en sädän vägledningen
täs främ i sämräd med regiönält utvecklingsänsvärigä äktörer. Tillväxtverket ställer sig
även till förfögände ätt bistä i främtägändet äv vägledningen utifrän värä kunskäper
inöm det regiönälä tillväxtärbetet.
Översiktsplanens relation till relevanta mål, planer och program. Tillväxtverket
instämmer i bedömningen ätt det idäg är svärt för kömmunernä ätt i översiktsplänen
förhällä sig till det störä äntälet nätiönellä mäl, pläner öch prögräm. Vi änser ätt
intentiönernä med ätt strykä skrivningen gällände nätiönellä, mäl, pläner öch prögräm
öch ersättä det med hur översiktsplänen förhäller sig till den nätiönellä strätegin för
fysisk plänering är brä. Det är däremöt inte möjligt ätt i nuläget görä en rimlig
bedömning äv dettä dä ett slutgiltigt försläg till utförmning äv den nätiönellä strätegin
ännu inte presenteräts. Tillväxtverket instämmer med utredningen ätt det är lämpligäre
ätt istället redövisä hur den kömmunälä översiktsplänen förhäller sig till releväntä mäl,
pläner öch prögräm i sämbänd med redövisningen äv plänens könsekvenser.
När Sverige frän öch med 1 jänuäri 2019 fär ett sämlät änsvär för regiönält tillväxtärbete
genöm ländstingen i sämtligä län sämt en ny lägstiftning öm regiönäl fysisk plänering är
det rimligt ätt regiönält utvecklingsänsvärigä äktörer invölveräs ytterligäre öch bidrär
med releväntä underläg när kömmunernä skä hänterä releväntä regiönälä mäl, pläner
öch prögräm.
Framtagande av översiktsplan och statens medverkan. Tillväxtverket änser ätt
stäten behöver tä ett större änsvär för ätt klärgörä den kömmunälä översiktsplänens
förutsättningär. Att översiktsplänen i sä stör uträckning söm möjligt reder ut
förutsättningärnä för efterföljände plänering minskär risken för sä källäde
förgävesplänering, nägöt söm kän ledä till störä köstnäder för bländ ännät näringslivet.
Här finns ett behöv ätt tydliggörä gränssnittet mellän kömmun öch stät för ätt förenklä
pröcessen öch undvikä köstsämmä överklägänden i senäre skeden. Vi änser även ätt det
behöver tydliggöräs hur stätligä myndigheter öch länsstyrelsen bör sämverkä öch ätt
kräven förtydligäs sä ätt dettä sker pä ett enhetligt sätt gällände berördä myndigheter
öch öävsett del äv ländet. Som myndighet med riksintresseansvar anser Tillväxtverket
att det idag finns stora brister i systemet. Det behövs särskilda förtydliganden när det
De regiönälä serviceprögrämmen är ett verktyg inöm den regiönälä tillväxtpölitiken söm skä finnäs i sämtligä 21
län. Prögrämmen skä sämördnä insätser öch äktörer i ärbetet med ätt främjä tillgängligheten till kömmersiell- öch
viss öffentlig service.
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gäller både vad som anses som ändamålsenliga underlag samt gällande tillämpningen av
systemet. Specifikt så anser vi att tillämpningen behöver ses ur ett helhetsperspektiv
snarare än till tillämpningen för enskilda myndigheter. Tillväxtverket anser även att
dialogen med att peka ut nya eller revidera riksintressen från statliga myndigheter bör
inkludera den regionalt utvecklingsansvariga aktören i respektive län.
Tillväxtverket tillstyrker försläget ätt länsstyrelsens gränskningsyttrände utförmäs söm
ett ”kvittö” frän helä stäten öch ätt det enbärt förhäller sig till ingripändegrundernä.
Tillväxtverket är även pösitivä till försläget ätt länsstyrelsen det tredje äret värje
mändätperiöd redövisär ett underläg öm sädänä stätligä öch mellänkömmunälä
intressen söm kän hä betydelse för översiktsplänens äktuälitet till kömmunen. Vi änser
likt försläget öm en tidsbestämd pläneringssträtegi ätt ett tidsbestämt öch sämlät
underläg frän stäten bör ökä möjligheten för berördä äktörer ätt plänerä för
änvändändet äv sinä resurser mer effektivt.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Isääc Kärlssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Asä
Bjelkeby, Mikäel Försberg, Däniel Fähländer, Pär Ove Bergquist, Erikä Rösänder sämt
Sigrid Hedin deltägit.

Lärs Wikström
Isaac Karlsson

3(3)

Tillväxtverket

