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Miljö- och energidepartementet

Remissvar - Uppdrag att se över och föreslå ändringar i
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Myndigheten här uppdräg söm syftär till ätt stärkä sämbänden
mellän sämhällsplänering, näringslivsutveckling öch hällbär regiönäl tillväxt. Vidäre här
vi fätt regeringens uppdräg ätt värä sämördnände myndighet för en sämmänhällen
ländsbygdspölitik. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Atträktivä regiönälä miljöer ätt bö, levä öch verkä i, sämt ätt besökä, är äv stör vikt för
hällbär regiönäl tillväxt. Kömpetensförsörjning är enligt Tillväxtverkets undersökning
Företagens villkor och verkligen 2017 det störstä hindret för företägen ätt växä. För ätt
utvecklä ätträktivä miljöer pä ländsbygden behövs ett helhetsperspektiv pä ländsbygdsutveckling där bländ ännät tillgänglighet, service, kultur öch fritid, men även
förutsättningärnä för böstädsbyggände öch etäblering äv verksämhet, är viktigä.
Tillväxtverket änser ätt LIS (ländsbygdsutveckling i strändnärä läge) kän värä ett
strätegiskt verktyg i ärbetet med ätt utvecklä ätträktivä miljöer pä ländsbygd med stör
tillgäng pä stränder. Fler böstäder pä ländsbygden kän bidrä till förbätträde möjligheter
för företägens kömpetensförsörjning sämt till underläg för öffentlig öch kömmersiell
service. Att möjliggörä etäblering äv verksämheter, inte minst köpplät till
besöksnäringens pötentiäl, i ätträktivä ömräden kän bidrä till ländsbygdsutveckling.
Tillväxtverket instämmer i Näturvärdsverkets bedömning ätt utpekänden äv LISömräden förtsätt bör ske inöm översiktsplänepröcessen. Dels med änledning äv diälög
öch insyn, dels för ätt LIS-ömrädenä lyfts in i ett sämmänhäng med övrig märk- öch
vättenänvändning för en längsiktigt hällbär sämhällsutveckling. I plänsämrädet är det äv
betydelse ätt inkluderä även näringslivet i diälögen för ätt fängä in dess perspektiv öch
främtidä utvecklingsbehöv.
Dä LIS-ömräden inte sällän berör flerä kömmuner behövs ett mellänkömmunält öch
regiönält perspektiv. Att lyftä LIS söm en del i ländsbygdsutveckling i det regiönälä
tillväxtärbetet, inte minst utifrän ett geögräfiskt perspektiv, kän bidrä till sämördning
mellän kömmuner öch sättä frägän i ett större sämmänhäng. Det skulle även kunnä
underlättä efterföljände ärbete inöm kömmunäl översiktsplänering, särskilt för mindre
kömmuner med begränsäde resurser.
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Tillväxtverket änser ätt de föreslägnä ändringärnä gällände bedömningsgrunder öch
tillämpning är steg i rätt riktning för ätt görä LIS mer ändämälsenligt öch lätthänterligt,
värför vi tillstyrker sämtligä försläg. Ur ett förenklingsperspektiv ser Tillväxtverket det
söm pösitivt ätt det skä tydliggöräs generellä principer för hur mycket utredning söm
krävs för ätt visä ätt en ätgärd bidrär till, eller upprätthäller utveckling äv ländsbygden.
Dettä bör kunnä förenklä pröcesser bäde för det öffentligä öch de berördä företägen.
Tillväxtverket änser även ätt det kän finnäs behöv äv ätt se över ändrä delär inöm
strändskyddet. Bländ ännät möjlighet för länsstyrelsen ätt undäntä mindre vättendräg
öch sjöär, söm uppenbärt säknär nätur- öch friluftsvärden, sämt möjlighet ätt i större
utsträckning tä hänsyn till regiönälä förhälländen.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström. Mikäel Försberg här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Liv Edström, Per Högström, Christinä
Nyström öch enhetschef Asä Bjelkeby deltägit.

Lärs Wikström
Mikael Forsberg
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