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Förslag att regeringen ändrar PBL så att länsstyrelsens
uppgifter i planprocessen begränsas
SKL har under 2012-2014 haft en programberedning för ökat bostadsbyggande som
studerat frågan om hur samverkan kan utvecklas mellan kommunsektorn och staten
för att kunna ta det delade ansvaret för bostadsförsörjningen och vad som behövs för
att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande.
Programberedningen har i sitt arbete studerat förutsättningarna för ökat
bostadsbyggande i olika delar av landet genom att ha dialoger med
kommunföreträdare, intresseorganisationer och byggbransch.
En fråga som ofta återkommit är frågan om länsstyrelsernas roll i kommunernas
planeringsprocesser.
I PBL från 1987 skulle statens syn på allmänna intressen och riksintressen framför allt
redovisas i översiktsplanen. Efter de ändringar som skett över tid har länsstyrelsen
numera till uppgift att yttra sig över kommunernas planer, även detaljplaner, såväl i
samband med samrådet som i granskningsskedet. Enligt Plan- och bygglagen (PBL)
(2010:900) har länsstyrelsen uppgifter vid ett flertal tillfällen i kommunernas
planeringsprocess.
I kontakter med kommunerna har vi konstaterat att länsstyrelsens många uppgifter
ibland ställer till problem för kommunerna. Problemen kan vara av olika slag. Dels
kan länsstyrelsernas handläggning ibland dra ut på tiden. Det allvarligaste är dock att
många kommuner upplever att de får olika besked från länsstyrelsen i olika skeden av
processen. Orsakerna till detta kan handla om länsstyrelsernas interna organisation
och arbetssätt, men SKL anser att kravet på att länsstyrelsen ska yttra sig vid så många
tillfällen under processen bidrar till problemen.
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SKL föreslår att regeringen utreder en ändring i PBL som innebär



Att länsstyrelsen uppgifter i planprocessen begränsas till ett tillfälle.
Att utredningen utgår från att länsstyrelsens insats ska koncentreras till
samrådsskedet.
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