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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 december 2015 beretts tillfälle att 
avge yttrande över Planprocessutredningens betänkande Bättre samarbete mellan stat och 
kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109). 
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet har i stort ingen erinran mot förslagen i betänkandet, men vill särskilt 
framhålla följande. 
 
Synpunkter  

 
Advokatsamfundet anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt redovisat en för-
hållandevis omfattande genomgång och analys av de omständigheter och frågeställningar 
som direktiven och dess syften aktualiserar.  
 
Advokatsamfundet ser inte att förslagen medför risk för försämrad översyn eller 
genomsyn i något avseende, inte heller försämrad förutsebarhet eller rättssäkerhet för den 
enskilde. Tvärtom torde förslagen i flera delar kunna bidra till att systematiken och 
effektiviteten i regelverket som helhet blir bättre, vilket i förlängningen gagnar den 
enskilde. 
 
De förslag på konkreta lagstiftningsåtgärder som förs fram, kan troligtvis bidra till 
positiva effekter vad gäller mer effektiv tillämpning och hantering på det aktuella 
området, detta trots att de konkreta lagstiftningsförslagen är förhållandevis begränsade sett 
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i relation till utredningens omfattning. Det gäller exempelvis förslagen rörande införande 
av vissa tidsfrister samt möjlighet för kommunen att erhålla så kallat planeringsbesked, 
med därmed kopplad begränsning av länsstyrelsens överprövningsmöjlighet i vissa frågor. 
 
Advokatsamfundet delar utredningens överväganden och ställningstaganden avseende att 
inte införa krav på viss plan- eller planeringsberedskap för kommunerna, samt att inte 
införa statligt planeringsstöd för stimulering av ökad planläggning. 
 
Advokatsamfundet anser att initiativet med en samordnad (Boverket, länsstyrelserna och 
SKL) utbildningsinsats, inkluderande översyn av interna vägledningar på området, borde 
kunna leda till förbättrad tillämpning och därmed effektivisering och kvalitetshöjning på 
området. 
 
Den 1 januari 2015 trädde en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar i kraft, 
med följdändringar föreslagna i PBL. Advokatsamfundet anser att det mot denna 
bakgrund är för tidigt för analys av utfall och förslag om ändringar eller tillägg vad gäller 
markanvisningsprocessen. 
 
Under senare år har en omfattande mängd utredningar genomförts på det plan- och 
byggrättsliga området. Omfattande förslag, med ibland skiftande utgångspunkt och in-
riktning, har framförts. Vissa förslag har genomförts i sin helhet, andra delvis eller inte 
alls. Mot bakgrund av den mängd utredningar som genomförts, minskar den samman-
hållna översynen över området och de förändringar som sker. I det föreliggande 
betänkandet diskuteras exempelvis i flera avseenden länsstyrelsens roll i sammanhanget, 
och flera av förslagen inkluderar i något avseende länsstyrelsen. Enligt aktuella uppgifter 
kan länsstyrelsen inom kort komma att tas bort som överklagandeinstans i planprocessen. 
Även om den nu aktuella utredningen rör länsstyrelsen i delvis annan roll och funktion, 
borde det ha funnits fördelar med att samordna dessa utredningar och förlopp. Det är 
fortsatt eftersträvansvärt att förenkla och effektivisera plan- och bygglovsprocessen och 
därtill hörande regelverk. En mer övergripande syn och förhållningssätt vid tillsättande 
och genomförande av utredningar på området, vore önskvärt och skulle kunna bidra till ett 
i förlängningen bättre fungerande regelverk på det plan- och byggrättsliga området.  
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