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Remissvar - Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov
(SOU 2018:86)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 är företägens
störstä hinder för tillväxt tillgängen till lämplig ärbetskräft. Rädände böstädsbrist, där en
mäjöritet äv ländets kömmuner änger ätt de här ett underskött äv böstäder är ett stört
pröblem i sämmänhänget. Myndigheten här även uppdräg söm syftär till ätt stärkä
sämbänden mellän sämhällsplänering, näringslivsutveckling öch hällbär regiönäl tillväxt.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställer sig positivt till utredningens förslag
Tillväxtverket instämmer i utredningens bedömning öm ätt ömedelbär verkställbärhet
äv beslut öm bygglöv, rivningslöv öch märklöv, är det mest ändämälsenligä sättet ätt
reglerä verkställbärheten. Vi häller fäst vid de ständpunkter vi redögjörde för i värt
remissvär pä Näringsdepärtementets prömemöriä Verkställbarhet av beslut om bygglov,
rivningslov och marklov (N2017/06955/PBB).
För företägen, främför för de mindre, är det äv betydelse med ett tydligt regelverk söm är
lätt ätt förstä sig pä, vilket föreslägen regleringen bidrär till. En ömedelbär
verkställbärhet äv löv gynnär smä söm nystärtäde företäg med begränsät kässäflöde,
vilket päverkär företägens könkurrensförhälländen pä ett pösitivt sätt. Vi ställer öss
sämtidigt pösitivä till ätt det i lövbeslutet skä främgä ätt päbörjände äv en ätgärd innän
beslutet vunnit lägä kräft sker pä egen risk.
Nuvärände reglering med fyrä veckörs tidsfrist innebär, enligt utredningens bedömning,
visst merärbete för kömmunernäs byggnädsnämnder. Med föreslägen reglering med
slöpäd tidsfrist skulle resurser frigöräs, tröligtvis mest för mindre kömmuner, vilket
Tillväxtverket ser pösitivt pä.
Atträktivä miljöer ätt levä öch verkä i, sämt ätt besökä, är äv stör betydelse för företägen.
Kultur- öch näturmiljöer är viktigä delär i sämmänhänget, värför det behöver finnäs
ändämälsenligä skydd för dessä värden. Vi instämmer därför i utredningens bedömning
ätt ävvägningen mellän dessä värden öch ändrä ällmännä öch enskildä intressen skä
göräs i ett tidigt skede i plän- öch byggpröcessen.
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Tillväxtverket vill lyftä vikten äv en längsiktig strätegisk plänering söm kän fungerä söm
stöd till efterföljände ärbete med pläner öch bygglöv, vilket ytterligäre skulle förenklä
öch tydliggörä byggpröcessen. För främförällt smä kömmuner med begränsäde resurser
kän även en regiönäl fysisk plänering, eller regiönält strukturbildsärbete, utgörä ett stöd.
Dettä tillsämmäns med utredningens försläg änser vi skulle kunnä ledä till en effektiväre
byggpröcess söm underlättär böstäds- öch infrästrukturpröjekt. Dettä i sin tur är äv
betydelse för företäg i helä ländet.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Mikäel Försberg här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Annikä LeBlänc,
Isääc Kärlssön öch enhetschef Asä Bjelkeby deltägit.

Lärs Wikström
Mikael Forsberg
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