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§ 91

Svar på remiss: Betänkandet Modernare
byggregler SOU 2019:68

Sammanfattning

Finansdepartementet har gett Haninge kommun möjlighet att svara
på remiss av slutbetänkandet Modernare byggregler.
Ärendet har internremitterats till stadsbyggnadsnämnden som i sitt
yttrande 2020-04-01, § 23 skriver att kommittén för modernare
byggregler har haft ett brett uppdrag att se över bl.a. 8 och 10 kap. i
plan- och bygglagen. Innan ens remisstiden för utredningens
betänkande har gått ut så har det kommit två förslag från annat håll
om ändringar i 8 och 10 kap. plan- och bygglagen, se Ds 2020:4 och
prop. 2019/20:81. Helhetstänkandet i plan- och bygglagen har på
senare år tappats bort från lagstiftaren. Goda intentioner som
kommittén för moderna byggregler och den nyligen tillsatta
utredningen om ett enklare och mer effektivt regelverk för bygglov
riskerar att få begränsad effekt om plan- och bygglagen fortsätter att
ändras i samma takt utan ett helhetstänk.
Stadsbyggnadsnämnden hade förväntat sig flera förslag på
reformering av 10 kap. med tanke på betänkandets omfattning. Det
finns sammantaget många möjliga mindre ändringar som skulle ge
påtagliga förenklingar i byråkratin, t.ex. det absoluta kravet på
kontrollplan för alla byggåtgärder och att ingripanden enligt 11 kap.
plan- och bygglagen är ett evigt hinder för slutbesked. Upplägget i
betänkandet är något svåröverskådligt men i huvudsak kommenteras
förslagen i den ordning de presenteras i betänkandet. De förslag som
inte kommenteras lämnas utan ställningstagande.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av
stadsbyggnadsnämndens yttrande och har inget övrigt att tillföra.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens yttrande 2020-04-01, § 23 inklusive
tjänsteskrivelse
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- Remiss från finansdepartementet Modernare byggregler SOU
2019:68
https://www.regeringen.se/4afb04/contentassets/180ebdc77d21438f
a7cd271ae5f21daa/modernare-byggregler--forutsagbart-flexibelt-ochforenklat-sou-201968.pdf
- Remissmissiv daterat 2020-02-06
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge kommuns
remissvar.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge kommuns
remissvar.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Finansdepartementet, se anvisningar i remissmissiv,
SBN

Utdragsbestyrkande

