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Remissvar avseende promemorian Nya steg för en
effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Tillväxtverket har en särskild roll inom arbetet med att förenkla för företag. Det ska
vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. De lagar och regler som omger
företagande ska vara ändamålsenliga och tillämpas på ett sätt som minskar krångel
och håller nere företagens kostnader. Remissvaret är skrivet utifrån dessa
utgångspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket ställer sig bakom förslagen i promemorian. Tillväxtverket ser positivt på
att plan- och bygglagen effektiviseras, särskilt vad gäller samordning av regelverk,
reglerade handläggningstider och potentiella e-lösningar. Det innebär enklare och
snabbare processer för företag som ansöker om bygglov för att utveckla sin
verksamhet och ger bättre förutsättningar för bostadsbyggande.

Tillväxtverkets detaljerade synpunkter
Verksamhetsutövares rättsäkerhet vid omgivningsbuller (avsnitt 6)
Tillväxtverket ser positivt på förslaget att samordna regelverk som gäller för planering
och byggande respektive tillsyn i fråga om buller (plan- och bygglagen samt
miljöbalken). Tillväxtverket har av såväl företag som myndigheter på central och lokal
nivå uppmärksammats på behovet av bättre samordning av regler som berör företag.
Det bidrar till enhetligare tillämpning, samt ökad tydlighet och förutsägbarhet för
företagen.
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (avsnitt 7)
Tillväxtverkets erfarenheter är att företag kan uppleva plan- och byggprocessen som
komplicerad och långdragen. Åtgärder som innebär förenklingar är positiva. Förslaget
om reglering av kommunens handläggningstid för ett anmälningsärende är ett
exempel på bra åtgärd eftersom det innebär att företagen kan få information om
beräknad handläggningstid. Minskade handläggningstider lyfts ofta upp av företagen
som ett prioriterat område, men även att få information om hela processen i sitt
ärende är efterfrågat.
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Konsekvenser (avsnitt 9)
Tillväxtverket ser positivt på förslagen att effektivisera och förenkla plan- och
bygglagen, men anser att avsnittet om konsekvenser för företag kunde beskrivits på ett
utförligare sätt. Tillväxtverket hade velat se en tydligare beskrivning av hur föreslagna
ändringar påverkar olika storlekar av företag samt vilka andra konsekvenser förslagen
får för företag än administrativa kostnader. I promemorian saknas också en
beskrivning av vilka informationsinsatser, exempelvis till kommuner och företag, som
krävs till följd av förändringarna.

Övrigt
I övrigt vill Tillväxtverket tillägga att vad gäller tillämpningen av de föreslagna
ändringarna i reglerna så finns det en stor potential att ytterligare bidra till
förenklingar genom att nyttja e-tjänster. Tillväxtverket har i kontakt med företag,
kommuner och länsstyrelser uppmärksammat behovet av gemensamma e-lösningar i
plan- och bygglovsprocessen. En elektronisk hantering av exempelvis bygglov kan
bidra till att förenkla processen, göra den mer rättssäker och korta
handläggningstiderna.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. I handläggningen
har Karin Holmqvist, Daniel Fahlander, tf enhetschef Åsa Bjelkeby och Emma Flod
medverkat. Den sista som föredragande.
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