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Remissvar: Betänkandet Privat initiativrätt Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU
2019:9)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas. Tillväxtverket har specifika uppdrag gällande förenkling av
regelverk som påverkar företagen samt erfarenheter från arbete med att stärka
sambanden mellan samhällsplanering, näringslivsutveckling och hållbar regional
tillväxt. Remissvaret är i huvudsak skrivet utifrån dessa utgångspunkter och verkets
erfarenheter från arbetet med att stärka regional tillväxt i hela landet.
Enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 är företagens
största hinder för tillväxt tillgången till lämplig arbetskraft. Bostadsbrist är ett stort
problem i det sammanhanget. En effektiv plan- och byggprocessen är central för att
skapa och attraktiva miljöer där företag kan utvecklas. Tillväxtverket ställer sig bakom
utredarens förslag.
Vi anser att förslagen framförallt innebär förtydliganden av redan gällande praxis och
således bidrar till att en gemensam bild skapas för berörda aktörer i planprocessen. Vi
menar även att det är positivt att dessa förtydliganden leder till enhetlighet och
förutsägbarhet för liknande processer och arbetssätt i hela landet. Att företagen
därutöver själva kan bidra med planeringsunderlag medför att ledtider kan kortas,
vilket leder till ytterligare resurseffektivisering. Tillväxtverket anser att en sådan
effektivisering sannolikt även ökar mindre och medelstora företags möjlighet att verka
på marknaden.
Tillväxtverket anser även likt utredningen att en vägledning bör tas fram om vilket
underlag som kan tänkas behövas för att bedöma planeringsförutsättningarna.
Vägledningen bör kunna leda till att rimliga krav ställs och att en bra avvägning av
nödvändiga underlag tas fram. En vägledning kan sannolikt även bidra till att företag
som tidigare inte tagit fram planeringsunderlag, nu i större utsträckning än tidigare, kan
göra så. Tillväxtverket delar utredarens syn på att förslagen bidrar till en ökad
transparens, vilket ger företag en värdefull möjlighet att, i tidigt skede, överväga om
fortsatt engagemang i ett aktuellt planärende är intressant. På så sätt skapas en
förutsebarhet som hjälper så väl kommunerna i sitt arbete som för andra eventuella
planintressenter, näringsliv och övriga aktörer som involveras i processen.
Tillväxtverket änser ätt det är ängeläget ätt säkerställä ätt ällä kommuner här en
grundläggände käpäcitet när det gäller medel och kompetens for ätt kunnä utvecklä
plätser genom en hällbär sämhällsplänering som bidrär till ätt forbätträ
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näringslivsklimätet. Att stärkä kommuners kopplingär till funktionellä och regionälä
sämmänhäng, är viktigä for ätt underlättä omvändling och fornyelse äv näringslivet. For
ätt utvecklä dessä roller änser vi ätt sämtligä regioner skä ges sämmä forutsättningär
och tydligä mändät ätt bedrivä regionäl fysisk plänering som ett stod och komplement
till den kommunälä pläneringen. Genom bättre sämordning äv lokälä och regionälä
pläneringsprocesser kän ett effektiväre regionält tillväxtärbete bedriväs, vilket skäpär
bättre forutsättningär for foretäg ätt utveckläs. Regionäl fysisk plänering är ett verktyg
som underlättär lokäl och regionäl sämordning och behover därfor bli en del i ärbetet
med regionälä utvecklingssträtegier och kommunäl oversiktsplänering.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikstrom.
Isääc här värit foredrägände. I händläggningen här ocksä Mikäel Forsberg, Däniel
Fähländer, Annikä LeBlänc sämt enhetschef Asä Bjelkeby deltägit.

Lärs Wikstrom
Isaac Karlsson
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