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Bilaga 5

Bygglov- och detaljplaneprocessen enligt PBL
Bygglovsprocessen

Förhandsbesked kan prövas enligt
8 kap. 34 § PBL
– Kommunen bunden i 2 år
Förhandsbesked söks av byggherren

Bygglov krävs för vissa vindkraftverk enligt
8 kap. 2 § 6 PBL (frivilligt bygglov enligt
8 kap. 21 § PBL)
– Bygglov söks av byggherren

Planprocessen

Översiktsplanen kan t.ex. innehålla
utpekade områden för vindkraft och
rekommendationer om
vindkraftsetablering – vägledande
beslutsunderlag (inte juridiskt
bindande)

Krav på detaljplaneläggning enligt 5 kap.
1 § PBL
- alltid MKB om ett vindkraftsprojekt kan
antas få en betydande miljöpåverkan

Programsamråd enligt 5 kap. 20 § PBL (en detaljerad översiktsplan kan
i vissa fall utgöra program)

Detaljplan finns för
området
– bygglovsprövning enligt
8 kap. 11 § PBL
1. strider inte mot
detaljplanen
2. befintliga avvikelser
har godtagits vid tidigare
prövning
3. uppfyller kraven i
3 kap. PBL

Ingen detaljplan finns
för området
– bygglovsprövning
enligt 8 kap. 12 § PBL
1. uppfyller kraven i
2 kap. PBL
2. inga krav på
detaljplaneläggning
enligt 5 kap. 1 § PBL
3. strider mot några
områdesbestämmelser
4. uppfyller kraven i
3 kap. PBL

Byggnadsnämnden kommunicerar med berörda
parter och sökanden enligt 8 kap. 22 § PBL

Kommunen ska samråda med (5 kap. 20-22 §§ PBL)
- Länsstyrelsen
- Andra kommuner som berörs
- Lantmäterimyndigheter
- Övriga myndigheter
- Bereda tillfälle till yttrande för allmänhet, intresseorganisationer,
boende och sakägare
Kommunen upprättar samrådsredogörelse

Plansamråd om förslag till detaljplan samt MKB och beslutsunderlag av
betydelse enligt 5 kap. 21 § PBL
Kommunen ska samråda med (5 kap. 20-22 §§ PBL)
- Länsstyrelsen
- Andra kommuner som berörs
- Lantmäterimyndigheter
- Övriga myndigheter
- Bereda tillfälle till yttrande för allmänhet, intresseorganisationer, boende
och sakägare
Kommunen upprättar samrådsredogörelse

Kommunen ställer ut planförslaget under minst 3 veckor - skriftliga
synpunkter kan lämnas under tiden enligt 5 kap. 23 § PBL

Byggnadsnämnden beslutar om
bygglov
– Beslutet kan överklagas

Underrättelsen enligt 5 kap. 24-25 §§ PBL
- kungörelse på kommunens anslagstavla samt i ortstidning
- brev till kända sakägare m.fl.
Kommunen sammanställer utställningsutlåtande som skickas till de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda eller fått underrättelse enligt ovan

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige
enligt 5 kap. 29 § PBL
Underrättelse enligt 24-25 §§ PBL
- kungörelse på kommunens anslagstavla samt i
ortstidning
- brev till de sakägare enligt 5 kap. 25 § PBL

Inom 3 veckor från
kommunens beslut ska
Länsstyrelsen besluta
om en prövning ska ske
enligt 12 kap. 1 § PBL

Planföreläggande av
regeringen enligt
12 kap. 6 § PBL om
kommunen vägrar att
anta en detaljplan

Laga kraft
Underrättelsen enligt
5 kap. 31 § PBL till
ersättningsberättigade,
länsstyrelse och
lantmäterimyndighet
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Tidsåtgång för plan- och bygglovsprocessen enligt PBL
Planprocessen (upprättande av detaljplan) ”normalfall”
1. Kommunen upprättar ett program

1

TPF

FPT

2. Programsamråd

Lagrum

Uppskattad tidsåtgång

PBL 5:20

ca 1–3 mån

PBL 5:20–22

ca 1 mån

PBL 5:21

ca 2–3 mån

a) Kommunen samråder med länsstyrelsen och andra kommuner
och myndigheter
b) Kommunen bereder allmänhet, intresseorganisationer, boende
och sakägare tillfälle att yttra sig
3. Kommunen upprättar en samrådsredogörelse, politisk behandling

Tidsåtgång för enbart programskedet som ibland kan underlåtas ca 4–7 mån
PBL 5:20–21

ca 2–3 mån

PBL 5:20–22

ca 1 mån

6. Kommunen upprättar en samrådsredogörelse, politisk behandling

PBL 5:21

ca 2–3 mån

7. Kommunen ställer ut planförslaget

PBL 5:23

ca 1 mån

Underrättelse

PBL 5:24–25

4. Kommunen upprättar förslag till detaljplan samt
miljökonsekvensbeskrivning 2 och beslutsunderlag av betydelse
TPF

FPT

5. Plansamråd
a) Kommunen samråder med länsstyrelsen och andra kommuner
och myndigheter
b) Kommunen bereder allmänhet, intresseorganisationer, boende
och sakägare tillfälle att yttra sig

a) kungörelse på kommunens anslagstavla och i ortstidning
b) brev till kända sakägare, organisationen, hyresgästförening
och andra som har väsentligt intresse
8. Kommunen sammanställer ett utställningsutlåtande, politisk

PBL 5:27

ca 2–3 mån

behandling, kommunicering m.m.
9. Kommunfullmäktige antar detaljplanen

PBL 5:29

ca 1 mån

10. Underrättelse

PBL 5:28 a

(ingen angiven

a) kungörelse på kommunens anslagstavla och i ortstidning

PBL 5:30 st.2

tidsåtgång,

b) brev till länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som

PBL 5:30 st.1

ingår i punkt 9)

berörs av planen samt till kända sakägare, organisationen,

PBL 5:25

hyresgästförening och andra som har väsentligt intresse vilka har
yttrat sig senast under utställning
11. Laga kraft (om ingen överklagar)

PBL 5:34

13. Underrättelse a) brev till ersättningsberättigade, länsstyrelse

PBL 5:31

och lantmäterimyndighet
Tidsåtgång för planprocessen utan program ca 9–12 mån

1
Program görs sällan och kan underlåtas om det finns en detaljerad översiktsplan och då blir
handläggningstiden kortare.
2
I Laholms, Piteå och Falkenbergs kommuner har exploatören upprättar Miljökonsekvensbeskrivningen för både planärendet och tillståndsärendet enligt miljöbalken samt samordnar
samrådsförfarandet enlig båda prövningarna.
TP

PT

TP

PT
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Överklagande av detaljplan 3 – ej normalfall 4
TPF

FPT

TPF

FPT

14. hos Länsstyrelsen
15. hos Regeringen
16. Rättsprövning hos Regeringsrätten 5
TPF

PBL 13:2

ca 4–18 mån

PBL 13:4 st.2

ca 4–18 mån
ca 6–18 mån

FPT

Total tidsåtgång för planprocessen utan program efter överklagande i alla instanser ca 23–66 mån
(Total tidsåtgång för planprocessen med program efter överklagande i alla instanser ca 27–73 mån)
Bygglovsprocessen 6
TPF

FPT

1. Ansökan om bygglov hos byggnadsnämnden

PBL 8:19

2. Byggnadsnämnden förelägger byggherren att avhjälpa ev.

PBL 8:20

ca ½–1 mån

PBL 8:22

ca 1–2 mån

brister i ansökan
2. a) Ansökan skickas på remiss
b) Byggnadsnämnden underrättar kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt
hyresgästförening
3. Byggnadsnämnden bereder sökanden tillfälle att yttra sig över

ca ½–1 mån

inkomna synpunkter
4. Byggnadsnämnden beslutar om bygglov

PBL 8:27

ca 1 mån

Underrättelse till sökanden samt person eller förening som yttrat
sig i ärendet
Tidsåtgång för bygglovsprocessen ca 3–5 mån
Överklagande av bygglovet 7
TPF

FPT

5. hos Länsstyrelsen

PBL 13:2

ca 6–18 mån

6. hos Länsrätten

PBL 13:4

ca 4–18 mån

7. hos Kammarrätten efter prövningstillstånd

ca 8–18 mån

8. hos Regeringsrätten efter prövningstillstånd

ca 6–18 mån

Total tidsåtgång för bygglovsprocessen efter överklagande i alla instanser ca 27–77 mån

3
Här har handläggningstiden för det i delbetänkande refererade rättsfallet Gabrielsberget
angetts.
4
Enligt uppgifter från Falkenbergs kommun bör det noteras att överklagade detaljplaner inte
är ”normalfall”.
5
Enligt uppgift från Falkenbergs kommun är det extremt ovanligt.
6
Enligt uppgift från Falkenbergs kommun skiljer tidsåtgången sig kraftigt åt om det finns
detaljplan eller ej.
7
Här har handläggningstiden bedömts med ledning av rättsfallen från Kammarrätten
Jönköping den 28 februari 2005, mål nr 2473-04, rörande Utgrunden II och från Kammarrätten Sundsvall den 18 december 2007, mål nr 2263-06, rörande Granberget.
TP

PT

TP

PT

TP

PT

TP

PT

TP

PT
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Tillståndsprocessen samt tidsåtgång enligt miljöbalken
Processen för ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till antingen
en vindkraftsanläggning på över 25 MW på land eller en vindkraftsanläggning på över 1 MW i vatten.
Typ av anläggning
Moment

B 40.90 vindkraft på
land över 25 MW

A 40.80 vindkraft i vatten

Uppskattad

över 1 MW,

tidsåtgång

vattenverksamhet 11 kap
1. VU tar fram

miljöbalken 6:4 3 st

miljöbalken 6:4 3 st

½–1 mån

miljöbalken 6:4 1–2 st

miljöbalken 6:4 1–2 st

1–2 mån

miljöbalken 6:4 1–2 st

miljöbalken 6:4 1–2 st

1–2 mån

miljöbalken 6:5 1 st

miljöbalken 6:5 1 st

se punkt 2

samrådsunderlag
2. VU samråder med lst +
myndigheter
3. VU samråder med
enskilda berörda, allmänhet, kommuner,
andra statl mynd org
m.fl.)
4. Lst bidrar med
synpunkter på MKB
Tidsåtgång samråd 2–5 mån
5. VU upprättar teknisk

miljöbalken 22:1

miljöbalken 22:1

½–1 mån

miljöbalken 6:7

miljöbalken 6:7

1–2 mån

miljöbalken 19:5 p 1

miljöbalken 22:1

½–1 mån

beskrivning
6. VU upprättar
fullständig MKB
7. VU upprättar ansökan

miljöbalken 22:1

(sker parallellt
med punkt 6)

8. VU lämnar in ansökan

miljöbalken 19:5 p 2

med MKB

miljöbalken 22:2 1 st

miljöbalken 22:1 1 st

Tidsåtgång för att upprätta ansökan (avgörs helt av VU) 2–4 mån
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9. Tillståndsmyndigheten sänder
ut ansökan på kompletteringsrunda
10. Kompletteringsföreläggande
till VU
11. VU utför kompletteringar
12. Tillståndsmyndigheten avgör
om ansökan är komplett och kan
tas upp till prövning
13. Ansökan kungörs samt går
på remiss

miljöbalken 19:4 p 2
9 § FMH

–1

1 mån.

miljöbalken 19:5 p 2
miljöbalken 22:2 2 st
miljöbalken 22:2
miljöbalken 19:5 p 3
miljöbalken 22:3
miljöbalken 19:4 p 2
9 § FMH
miljöbalken 19:5 p 3
miljöbalken 22:3
miljöbalken 19:4 p 2
9 § FMH
miljöbalken 19:4 p 4

miljöbalken 22:2 2
st
miljöbalken 22:2
miljöbalken 22:3
miljöbalken 22:4
miljöbalken 22:5

½–1 mån

TPF

FPT

miljöbalken 22:3
miljöbalken 22:4
miljöbalken 22:5

1–2 mån
¼–½ mån

1–2 mån

14. VU bereds tillfälle att yttra
rättegångsbalken
1 mån
sig över synpunkter som inmiljöbalken 22:10
kommit under remisstiden
15. Utsättningsfrist inför huvud1 mån
förhandling resp förberedelse
muntligt sammanträde
16. Huvudförhandling och syn i –
miljöbalken 22:18
1 mån
miljödomstol.
miljöbalken 22:20
17. Ev muntligt sammanträde
miljöbalken 19:4 p 3
1 dag
vid lst
–
Ej aktuellt.
½ mån
18. Tillståndsmyndigheten
upprättar förslag till beslut. 2
19. Sökande,
miljöbalken 19:4 p 4
Ej aktuellt.
½ mån
tillsynsmyndigheten och andra
som yttrat sig i ärendet får yttra
sig över beslutsförslaget.
20. Tillståndsmyndigheten avgör förvaltningslagen 7 § miljöbalken 22:21
1 mån
ärendet.
Tidsåtgång hos första instans efter inlämnad ansökan, 6–10 mån 3
Total tidsåtgång från samråd till beslut i första instans, 11–19 mån
TPF

FPT

TPF

FPT

1
I vattenbaserade vindkraftverksmål kan det förekomma kompletteringsrunda men det gör
det inte regelbundet.
2
Obligatoriskt för de länsstyrelser som ligger under Vänersborgs miljödomstol, behövs ej
vid länsstyrelser vars beslut överklagas till andra miljödomstolar.
3
Enskilda delmoment såväl hos VU som hos myndigheterna kan i enskilda fall ta längre tid.
TP

PT

TP

PT

TP

PT
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21. Överklagande till
Miljödomstol
22. Överklagande till
Miljööverdomstol
23. Överklagande till Högsta
Domstolen

Bilaga 7

miljöbalken 19:1
Ej aktuellt.
6 mån
miljöbalken 20:2 2 st
miljöbalken 23:1
miljöbalken 23:1
6–12 mån
miljöbalken 23:2 pt
Ej aktuellt.
miljöbalken 23:9 pt
12 mån
miljöbalken 23:8
Total tidsåtgång från samråd till beslut i sista instans, 28–36 mån 4
TPF

FPT

VU= Verksamhetsutövaren

TP

4
PT

Kan gå fortare om ej pt meddelas i sista instans.
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Anmälningsprocessen samt tidsåtgång enligt miljöbalken
Processen för anmälan enligt miljöbalken och 21 § förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende vindkraftsanläggning med effekt från 125 kW till 25 MW på land
Typ av anl.
Moment
1. VU tar fram anmälan
2. VU lämnar in anmälan till kommunen i två ex

3. Kommunen kan hänskjuta anmälan till lst vid
särskilda skäl (ovanligt)
4. Kommunen översänder ett ex av anmälan till lst
5. Kommunen ger statliga och kommunala
myndigheter samt organisationer och enskilda
tillfälle att yttra sig på lämpligt sätt och i skälig
omfattning
6. Anmälaren ges tillfälle att bemöta inkomna
synpunkter
7. Kommunen bedömer i det enskilda fallet om
verksamheten behöver tillståndsprövas.
8.Kommunen fattar något av nedanstående
beslut
- föreläggande om försiktighetsmått,
- förbud,
- föreläggande att söka tillstånd,
- ärendet föranleder ingen åtgärd
9. Överklagande till länsstyrelsen
10. Överklagande till miljödomstol
11. Överklagande till miljööverdomstol (pt krävs)

C 40.100 vindkraft på
land under 25 MW
25 § FMH
22 § FMH
25 § FMH miljöbalken
9 kap 6 § 4 st
24 § 2 st FMH

Uppskattad tidsåtgång
½–1 mån
Ska ske sex veckor innan
verksamheten påbörjas 1

25 § 2 st FMH
26 § FMH

Omedelbart
Normalt inom sex-veckorsfristen

17 § FL

Normalt inom sex-veckorsfristen

26 a § FMH

Normalt inom sex-veckorsfristen

27 § FMH

Normalt inom sex-veckorsfristen

TPF

3–6 mån
3–6 mån
6–12 mån

VU= Verksamhetsutövaren

1
Verksamhetsutövaren är oförhindrad att starta verksamheten efter sex veckor om inte
kommunen förbjuder verksamheten. Kommunen kan förordna enligt 26 kap. 26 § miljöbalken att beslutat ska gälla även om det överklagas.
TP

PT
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Deltagande vid Miljöprocessutredningens
vindkrafthearing den 1 april 2008 i Stockholm

Myndighet/organisation/kommun/bolag m.fl.
Energimyndigheten
Energimarknadsinspektionen
Boverket
Naturvårdsverket
Lantmäteriverket
Kammarkollegiet
Riksantikvarieämbetet
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Fortifikationsverket
Luftfartsstyrelsen
Försvarsmakten
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Svensk Vindkraftförening (SVIF)
Svensk Vindkraft
Svensk Energi
Naturskyddsföreningen
Sveriges Ornitologiska Förening
Sveriges Fiskares Riksförbund
Regionförbundet i Kalmar län
Högskolan på Gotland
Kungliga tekniska högskola (KTH)
Vindkraftssamordnare Sydost
Vindkraftssamordnare Nord
Vindkraftssamordnare Mitt
E.ON
Vattenfall AB
Vestas Northern Europe AB
Statkraft
Eolus vind
Skyllermarks
RES Skandinavien
WPD Scandinavia AB
Vindkompaniet
Kraftö AB
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Arise Windpower
Fortum
Advokatfirman Åberg & Co
Wistrands Advokatbyrå
Foyen Advokatfirma AB
Advokatfirman Vinge KB
Alrutz advokatbyrå
Advokatfirman Lindahl
SWECO
Ramböll Sverige AB
WSP
Triventus Consulting
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Strömsunds kommun
Tibro kommun
Karlstads kommun
Vänersborgs Tingsrätt
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
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Statens offentliga utredningar 2008
Kronologisk förteckning

		1. Barlastvattenkonventionen – om Sveriges
				 anslutning. N.
		2. Immunitet för stater och deras egendom.
				 UD.
		3. Skyddet för den personliga integriteten.
				 Bedömningar och förslag. Ju.
		4. Omreglering av apoteksmarknaden. S.
		5. Könsdiskriminerande reklam.
				 Kränkande utformning av kommersiella
				 meddelanden. IJ.
		6. Fastighetsmäklaren och konsumenten. Ju.
		7. Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska
				 forskningen. U.
		8. Bidrag på lika villkor. U.
		9. Transportinspektionen. En myndighet för
				 all trafik. + Bilagor. N.
10. 21+1 2. En ny myndighet för tillsyn
				 och effektivitetsgranskning av social				 försäkringen. S.
11. Frihet för studenter – om hur kår- och
				 nationsobligatoriet kan avskaffas. U.
12. Finansiella sektorn bär frukt.
				 Analys av finansiella sektorn ur ett
				 svenskt perspektiv. Fi.
13. Bättre kontakt via nätet – om anslutning
				 av förnybar elproduktion.
				 + Annex: Grid issues for electricity
				 production based on renewable energy
				 sources in Spain, Portugal, Germany, and
				 United Kingdom. N
14. Timmar, kapital och teknologi
				 – vad betyder mest?
				 En analys av produktivitetsutvecklingen
				 med hjälp av tillväxtbokföring. Fi.
15. LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem.
				 S.
16. Förtursförklaring i domstol. Ju.
17. Frivux – valfrihet i vuxenutbildningen. U.
18. Evidensbaserad praktik inom social
				 tjänsten– till nytta för brukaren. S.
19. Att slutförvara långlivat farligt avfall
				 i undermarksdeponi i berg. M.

20. Patentskydd för biotekniska upp				 finningar. Ju.
21. Permanent förändring.
				 Globalisering, strukturomvandling
				 och sysselsättningsdynamik. Fi.
22. Ett stabsstöd i tiden. Fi.
23. Konsulär katastrofinsats. UD.
24. Svensk klimatpolitik. M.
25. Ett energieffektivare Sverige
				 +Bilaga. N.
26. Värna språken – förslag till språklag. Ku.
27. Framtidsvägen – en reformerad
				 gymnasieskola + Bilagedel. U.
28. Apoteksdatalagen. S.
29. Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i
				 förändring. U.
30. Forskningsfinansiering – kvalitet och
				 relevans. U.
31. Miljödomstolarna – domkretsar
				 – lokalisering – handläggningsregler. M.
32. Avskaffande av revisionsplikten för
				 små företag. Ju.
33. Detaljhandel med vissa receptfria
				 läkemedel. S.
34. Lättare att samverka
				 – förslag om förändringar i samtjänst				 lagen. Fi.
35. Digital-TV-övergången.
				 + Engelsk översättning. Ku.
36. Svenska Spels nätpoker. En utvärdering.
				 Fi.
37. Vårdval i Sverige. S.
38. EU, allmännyttan och hyrorna.
				 + Bilagor. Fi.
39. Framtidens polisutbildning. Ju.
40. Bredband till hela landet. N.
41. Människohandel och barnäktenskap
				 – ett förstärkt straffrättsligt skydd
				 + bilaga. Ju.
42. Normgivningsmakten.
				 Expertgruppsrapport Ju.

43. Tre rapporter till Grundlagsutredningen.
				 Ju.
44. Transportinspektionen.
				 Ansvarslag för vägtrafiken m.m. N.
45. Rapporter från en mr-verkstad. IJ.
46. Handel med läkemedel för djur. S.
47. Frågor om hyra och bostadsrätt. Ju.
48. En utvecklad havsmiljöförvaltning. M.
49. Aktiekapital i privata aktiebolag. Ju.
50. Skyddet för samhällsviktig verksamhet.
				 Fö.
51. Värdigt liv i äldreomsorgen. S.
52. Legitimation och skärpta behörighets				 regler. U.
53. Styra rätt! Förslag om Sjöfartsverkets
				 organisation.N.
54. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. A.
55. Kustbevakningens rättsliga befogen				 heter. Fö.
56. Mångfald som möjlighet. Åtgärder för
				 ökad integration på landsbygden. Jo.
57. Skattelättnader för hushållstjänster. Fi.
58. Egenansvar – med professionellt stöd. IJ.
59. Föreningsfostran och tävlingsfostran.
				 En utvärdering av statens stöd till
				 idrotten. Ku.
60. Personnummer och samordningsnummer.
				 Fi.
61. Krisberedskapen i grundlagen.
				 Översyn och internationell utblick.
				 Expertgruppsrapport Ju.
62. Myndighet för miljön
				 – en granskning av Naturvårdsverket. M.
63. Förstärkt skydd för företagshemligheter.
				 Ju.
64. Kontinuitet och förändring. + Lättläst +
				 Daisy. Ku.
65. Sekretess och offentliga biträden i ut				 länningsärenden. Ju.
66. Arbetsförmåga?
				 En översikt av bedömningsmetoder i
				 Sverige och andra länder. S.
67. Enklare redovisning. Ju.
68. Bygg – helt enkelt! M.
69. Välja fritt och välja rätt. Drivkrafter för
				 rationella utbildningsval. Fi.
70. Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfalls				 rådets yttrande över SKB:s Fud-program
				 2007. M.
71. Uppföljning av kriminalvårdens
				 effektiviseringsarbete. Ju.

72. Effektivare signaler. N.
73. Kemikalietillsyn
				 – organisation och finansiering. M.
74. Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga
				 utbetalningar från välfärdssystemen. Fi.
75. Ägande och förvaltning av hyreshus. Ju.
76. F-skatt åt flera. Fi.
77. Möjlighet att leva som andra. Ny lag om
				 stöd och service för vissa personer med
				 funktionsnedsättning. + Bilagor
				 + Lättläst + Daisy. S.
78. Eftersök av trafikskadat vilt. En kostnad
				 för trafikförsäkringen? S.
79. Revisorers skadeståndsansvar. Ju.
80. Beskattningstidpunkten för närings				 verksamhet. Fi.
81. Stalkning – ett allvarligt brott. Ju.
82. Vägen tillbaka för överskuldsatta. Ju.
83. Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen.
				 A.
84. Alkolås för rattfyllerister och körkorts				 prov i privat regi. N.
85. Straff i proportion till brottets allvar. Ju.
86. Prövning av vindkraft. M.

Statens offentliga utredningar 2008
Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Socialdepartementet

Skyddet för den personliga integriteten.
Bedömningar och förslag. [3]
Fastighetsmäklaren och konsumenten. [6]
Förtursförklaring i domstol. [16]
Patentskydd för biotekniska uppfinningar.
[20]
Avskaffande av revisionsplikten för små
företag. [32]
Framtidens polisutbildning. [39]
Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd+ bilaga. [41]
Normgivningsmakten.
Expertgruppsrapport XI. [42]
Tre rapporter till Grundlagsutredningen. [43]
Frågor om hyra och bostadsrätt. [47]
Aktiekapital i privata aktiebolag. [49]
Krisberedskapen i grundlagen.
			 Översyn och internationell utblick.
			 Expertgruppsrapport. [61]
Förstärkt skydd för företagshemligheter. [63]
Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden. [65]
Enklare redovisning. [67]
Uppföljning av kriminalvårdens effektiviseringsarbete. [71]
Ägande och förvaltning av hyreshus. [75]
Revisorers skadeståndsansvar. [79]
Stalkning – ett allvarligt brott. [81]
Vägen tillbaka för överskuldsatta. [82]
Straff i proportion till brottets allvar. [85]

Omreglering av apoteksmarknaden. [4]
21+1 2. En ny myndighet för tillsyn
och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen. [10].
LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem. [15]
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten
– till nytta för brukaren. [18]
Apoteksdatalagen. [28]
Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
[33]
Vårdval i Sverige. [37]
Handel med läkemedel för djur. [46]
Värdigt liv i äldreomsorgen. [51]
Arbetsförmåga?
En översikt av bedömningsmetoder i
Sverige och andra länder. [66]
Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd
och service för vissa personer med
funktionsnedsättning. + Bilagor + Lättläst
+ Daisy. [77]
Eftersök av trafikskadat vilt. En kostnad för
trafikförsäkringen. [78]

Utrikesdepartementet

Immunitet för stater och deras egendom. [2]
Konsulär katastrofinsats. [23]
Försvarsdepartementet

Skyddet för samhällsviktig verksamhet. [50]
Kustbevakningens rättsliga befogenheter. [55]

Finansdepartementet

Finansiella sektorn bär frukt.
Analys av finansiella sektorn ur ett svenskt
perspektiv. [12]
Timmar, kapital och teknologi
– vad betyder mest?
En analys av produktivitetsutvecklingen
med hjälp av tillväxtbokföring. [14]
Permanent förändring.
Globalisering, strukturomvandling
och sysselsättningsdynamik. [21]
Ett stabsstöd i tiden. [22]
Lättare att samverka
– förslag om förändringar i samtjänstlagen.
[34]
Svenska Spels nätpoker. En utvärdering. [36]

EU, allmännyttan och hyrorna.
+ Bilagor. [38]
Skattelättnader för hushållstjänster. [57]
Personnummer och samordningsnummer. [60]
Välja fritt och välja rätt. Drivkrafter för
rationella utbildningsval. [69]
Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. [74]
F-skatt åt flera. [76]
Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet. [80]
Utbildningsdepartementet

Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska
forskningen. [7]
Bidrag på lika villkor. [8]
Frihet för studenter – om hur kår- och
nationsobligatoriet kan avskaffas. [11]
Frivux – valfrihet i vuxenutbildningen. [17]
Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola
+ Bilagedel. [27]
Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i
förändring. [29]
Forskningsfinansiering – kvalitet och
relevans.[30]
Legitimation och skärpta behörighetsregler. [52]

Näringsdepartementet

Barlastvattenkonventionen – om Sveriges
anslutning. [1]
Transportinspektionen. En myndighet för
all trafik. + Bilagor. [9]
Bättre kontakt via nätet – om anslutning
av förnybar elproduktion.
+ Annex: Grid issues for electricity
production based on renewable energy
sources in Spain, Portugal, Germany, and
United Kingdom. [13]
Ett energieffektivare Sverige + Bilaga. [25]
Bredband till hela landet. [40]
Transportinspektionen. Ansvarslag för
vägtrafiken m.m. [44]
Styra rätt! Förslag om Sjöfartsverkets
organisation. [53]
Effektivare signaler. [72]
Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov
i privat regi. [84]
Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Könsdiskriminerande reklam.
Kränkande utformning av kommersiella
meddelanden. [5]
Rapporter från en mr-verkstad. [45]
Egenansvar – med professionellt stöd. [58]

Jordbruksdepartementet

Kulturdepartementet

Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad
integration på landsbygden. [56]

Värna språken – förslag till språklag. [26]
Digital-TV-övergången.
+ Engelsk översättning.[35]
Föreningsfostran och tävlingsfostran.
En utvärdering av statens stöd till idrotten.
[59]
Kontinuitet och förändring. + Lättläst +
Daisy. [64]

Miljödepartementet

Att slutförvara långlivat farligt avfall i undermarksdeponi i berg. [19]
Svensk klimatpolitik. [24]
Miljödomstolarna – domkretsar – lokalisering
– handläggningsregler. [31]
En utvecklad havsmiljöförvaltning. [48]
Myndighet för miljön
– en granskning av Naturvårdsverket. [62]
Bygg – helt enkelt! [68]
Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådets
yttrande över SKB:s Fud-program 2007.
[70]
Kemikalietillsyn
– organisation och finansiering. [73]
Prövning av vindkraft. [86]

Arbetsmarknadsdepartementet

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. [54]
Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen. [83]

