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Remissyttrande
Planeringoch beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Sammanfattning
Stiffelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) är ingen formell remissinstans men
eftersom bostadsförsörjningsfragan är en väsentlig del i vart uppdrag väljer vi ända
att svara.

Att regeringen ser över och anpassar regelverket till dagens behov är en förutsättning
för en långsiktig hållbar utveckling av bostadsmarknaden. Att det redan idag är en
brist pa bostäder, och i synnerhet för den resurssvaga gruppen studenter, är ett
faktum.

SSSB har tagit del av slutbetänkandet och vi ställer oss positiva till en översyn med
avseende på att förtydliga och förenkla hanteringen av riksintressen, dock med ett
antalsynpunkter vilka i stort är följande:
*

lnkonsekventatt utredningen vill införa "grundvattenförekomst av stor

betydelse för dricksvattenförsörjningen" som ett riksintresse eftersom
vattenförsörjning,likväl som bostadsbyggandet, är en kommunal eller regional
fråga.
* SSSB känner en oro att slutbetänkandet saknar konkreta åtgärder för
myndigheternaskomplexa uppdrag att väga dom många riksintressena mot
andra intressen vilket riskerar att skapa ytterligare otydlighet i
myndighetsutövningen.
* En ventil för väsentligt allmänt intresse (VAI) är lowärt men risken finns att
processenblir ännu svårare att förutse, och mer resurskrävande, efiersom
tydligaråd för bedömning saknas.
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Arendet
Regeringenfattade 19 december 2013 beslut om att påbörja en översyn av 3 kap.
och 4 kap. miljöbalken med sylte att förenkla och kvalitetssäkra systemet.
Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) är ingen officiell remissinstans men vi
har valt att yttra oss då ändringarna paverkar oss som stiftelse med uppdraget att
äga, förvalta och utveckla studentbostäder i Stockholm.

Bakgrund
SSSBhar uppdraget att erbjuda Stockholms studenter ett trivsamt och prisvärt
studentboende i narhet till deras studieplats. SSSB är det sförsta
studentbostadsföretaget i Sverige med nästan 8 000 rum och lägenheter över hela
Stockholm. Vart erbludande bygger pa langsiktighet och kvalitet.
Det råder redan en bostadsbrist i Sverige och i synnerhet i Stockholm. Sammanlagt
saknas

20000 studentbostäder runt om i landet. En brist som påverkar lärosätenas
möjligheter att rekrytera studenter. Men den påverkar också tillväxten genom att
studenter inte kan flytta till studieorten och bidra till den kommunala och regionala
ekonomin.Att behovet av studentbostäder långsiktigt skulle minska framöver är inte
troligt.Utöver den redan idag rådande studentbostadsbristenär regeringensmål för
dekommande åren att öka antalet studieplatser på universitet och högskolor med
14 000. Dessa studenter behöver naturligtvis någonstans att bo.
Ur ett utbildnings- och studentperspektiv är Stockholm Sveriges största studieort med
runt 80 000 studenter fördelat på 23 lärosäten. Samtidigt är det den studieort i landet
somhar den mest ansträngda bostadsmarknaden. Enligt en enkät som
branschföreningenStudentbostadsföretagen genomfört våren 2015 uppger
studentbostadsaktörerna i Stockholm att bristen på studentbostäder uppgår till 8 00010 000 bostäder.

För att framtida studenter ska kunna tacka ja till utbildningar de antagits till, och med
relativt kort varsel flytta till en ny ort, är det en förutsättntng att det finns ledtga
bostäderpå den nya orten. Den enda boendeformsom är anpassadför att år effer år
erbjudalediga bostäder vid terminsstart är studentbostaden.Studentbostäder
möjiggör helt enkelt högre utbildning och studentbostadenska vara en naturlig del i
stadsutvecklingen.
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Synpunkter på förslaget
Att regeringen ser över och anpassar regelverket till dagens behov är en förutsättning
för en langsiktig hallbar utveckling av bostäder. Att det redan idag är en brist pa
bostader,och i synnerhet för den resurssvaga gruppen studenter, är ett faktum. Den
idaglånga, komplexa och oförutsägbara processen, med utredningar, beslut,
överklagandenetc., för att tillskapa nya efterfragade studentbostader behöver ses
over.240 av Sveriges 290 kommuner uppger att det är bostadsbrist i kommunen.
Bostadsbristeni Stockholm är pataglig och den hämmar tillväxten och drabbar dom
resurssvaga,där studenterna ingar, hart. Mölligheten till vidareutbildning är en
förutsättning för tillvaxt och levande städer. I en debattartikel 7 mars 2016 beskrev vi
just behovet av att lyfta bostadsförsörjningen bland lagar och regler vilket delvis görs
idet remitterade

slutbetänkandet.

IStockholm där SSSB finns och verkar utgör för oss hanteringen av riksintressen i
pågående projekt ett problem. Hanteringen, som tidigare nämnts, försvarar, förlänger

ochfördyrar byggandet av studentbostäder.I Stockholm finns många
utbildningsplatser och campus belägna i omraden med riksintressen, till exempel
nationalstadsparken.Av studenter, nya som befintliga, efterfrågade studentbostäder
finns i närheten av campusomraden vilket innebär i omraden med riksintressen.
Bostadsförsörjning
SSSBhar fastigheter som ligger i nationalstadsparken där vi påtagligt känt av
problematikendär bostadsförsör3ningenkrockar med riksintressen. Denna
intressekonflikt innebar otydliga, oförutsägbara och dyra processer som för oss
pågåttöver sju år, från detaljplanestart till antagen detaljplan.I debattartikeln 7 mars
2016Iyfte SSSB det idag svara uppdraget för myndigheter att vaga dom manga
riksintressena mot andra intressen, som till exempel studentbostäder, i ett snabbt och
rättssäkert beslut. Som en lösning framfördes i artikeln att göra bostadsförsörjning till
ett riksintresse för att på så sätt tydliggöra beslutsgrunden. I delbetänkandet
"Bostadsförsörjning och riksintressen" och i slutbetankandet "Planering och beslut för
hallbar utveckling" gors bedömningen att bostadsförsörjning är av kommunalt och
regionalt intresse. SSSB kan dela den uppfattningen men finner det inkonsekvent att
utredningenvill införa "grundvattenförekomst av stor betydelse för
dricksvattenförsörjningen"som ett riksintresse efiersom vattenförsörjning, likväl som
bostadsbyggandet,torde vara en kommunal eller regional fråga.
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Awäqninq bostäder mot andra intressen

FörSSSBsåsom en stiftelse,av, för och med studenter,är det för vår utveckling
väsentligt att möjligheterna till utveckling inom vara befintliga fastigheter inte
begränsasutan möjligheterna måste förbättras vilket vi finner inte sker i
slutbetänkandet.SSSB känner en oro att slutbetänkandet,som är en mycket
omfattandehandling utan några direkt konkreta åtgärder,kommer att skapa
ytterligare otydlighet »myndighetsutövningen. Visserligen införs en ventil för
väsentligtallmänt tntresse (VAI) vilket är lowärt men risken finns att processenblir
svår att förutse och resurskrävande effersom tydliga råd saknas kring hanteringen av
VAI.

Slutsats
Stockholms Studentbostäders ställer sig positiva till en översyn med avseende på att
förtydliga och förenkla hanteringen av riksintressen, dock med ett antal synpunkter
vilka bör rnarbetas. Ambttionen maste vara större förutsägbarhet för exploatörer och
enkelhet för myndigheter i sin hantering.
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