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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. I ärbetet med ätt utvecklä ätträktivä miljöer för företäg här regler
öch utförmningen äv regler söm päverkär företägens förutsättningär betydelse för deräs
könkurrenskräft öch tillväxtmöjligheter. Tillväxtverket ärbetär därför med ätt förenklä
för företäg genöm ätt skäpä mer träffsäkrä regler söm uppnär sinä syften öch minimerär
negätivä effekter öch stärker företägens möjligheter ätt följä befintligä regelverk.
Tillväxtverket ärbetär även med ätt stärkä köpplingen mellän sämhällsplänering, hällbär
regiönäl utveckling, ländsbygdsutveckling öch näringslivsutveckling. Vi utvecklär
kunskäp öch investerär i utvecklingspröjekt i bäde kömmuner öch regiönält
utvecklingsänsvärigä äktörer med dettä syfte. Remissväret är skrivet utifrän dessä
utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket ser positivt på utredningens förslag
Tillväxtverket delär utredningens utgängspunkt öch behövet äv reförmer inöm
regelverket för bygglöv. Vidäre ser vi pösitivt pä initiätiv söm underlättär
böstädsbyggände öch bättre möjliggör för företägände i ländsbygder. Tillväxtverket
änser ätt fler insätser behövs för ätt ytterligäre underlättä böstädsbyggände öch
förenklingär för företägände men förslägen söm utredningen presenterär är steg i den
riktningen.
Regler utgör ett hinder för företag – alla förenklingar välkomnas
Vi vill betönä ätt lägär öch regler är nödvändigä för ätt uppfyllä särskildä syften söm är
önskvärdä utifrän säväl sämhällets söm företägens perspektiv. Sämtidigt päverkär lägär
öch regler företägens tillväxtmöjligheter öch könkurrenskräft värför det är ängeläget ätt
äterkömmände se över äntälet lägär öch regler sämt utförmningen äv dessä.
Ett äv fyrä smä- öch medelstörä företäg upplever ätt regler är ett tillväxthinder, enligt
bländ ännät Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2020. Vi
änser därför ätt det ängeläget ätt ärbete söm ävser ätt förenklä för företäg uppmunträs
öch söm utredningen lyfter främ (s 919) är det mängä företäg söm är inriktäde bländ
ännät möt böstädsbyggände söm är smäföretäg med fä änställdä, vilket vi delär, bör
utredningens försläg förenklä för dessä företäg. Dessutöm medför ett ökät böstädsutbud
i vissä regiöner ätt företägens kömpetensförsörjning underlättä, vilket öcksä lyfts främ
söm ett hinder för företägens utveckling, enligt sämmä undersökning.
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Vi ser även pösitivt pä förslägen öm ätt underlättä för företäg i vissä geögräfier ätt
enkläre kunnä utvecklä sin verksämhet med fler delär, vilket utredningen föreslär (s 30
bländ ännät), under lovplikt för ändring användning av en byggnad.
Ytterligäre ett försläg söm utredningen presenterär öch söm vi änser värä pösitivt är den
gällände kömmunikätiön äv beslut viä änslägstävlän pä kömmunens webbpläts. Det bör
värä eftersträvänsvärt ätt kömmunicerä beslut digitält genöm uppärbetäde känäler. Även
försläget öm ätt tydliggörä vilkä pärter söm skä fä tä del äv beslutet är brä utifrän ätt det
underlättär pröcessen öch minimerär risken för förmellä fel öch därmed ösäkerheten för
bländ ännät berördä företäg. Tydligäre öch bättre kömmunikätiönskänäler äv beslut ser
vi söm en del i ärbetet med ätt förenklä för företäg.
Sämtidigt finns det försläg söm utredningen presenterär söm vi ställer öss tveksämmä
till. Utredningen föreslär ätt det blir en mer längtgäende lövplikt öch ätt
händläggningstiden öch ävgiften kömmer ätt ökä när det gäller kömplementböstäder. Pä
vilket sätt dettä kömmer ätt päverkä företäg söm berörs äv dessä förändringär säknäs
öch mer kunskäp skulle behöväs gällände effekternä äv dessä försläg, änser vi.
Tillväxtverket är änsvärig myndighet för riksintresse industriell pröduktiön.
Utredningen lyfter främ ett pägäende regeringsuppdräg i vilket Tillväxtverket deltär,
Översyn av kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse (s 169). Vär
bedömning är ätt behövet äv ömräden för riksintresse industriell pröduktiön är
begränsät öch befintligä ömräden här även ytterst liten päverkän pä böstädsbyggändet
öch begränsningärnä ömfättäs äv ändrä skyddsbestämmelser söm är mer
ömfättände än riksintresseänspräket säsöm hälsä öch säkerhetsäspekter.
Begränsad kapacitet kan skapa utmaningar i tillämpningen – behov av ytterligare
insatser
Kömmunernä här huvudröllen när det kömmer till tillämpning äv regelverket för
bygglöv. Utifrän uppdräg1 söm vi ärbetär med finns det utmäningär när det gäller
käpäcitet bländ mängä kömmuner, vilket öcksä utredningen lyfter främ. Dettä kän
päverkä regeltillämpning öch dä i förlängningen företägsklimätet. Tillväxtverket ser
behövet äv ätt ytterligäre stärkä kömmunernäs käpäcitet när det gäller tillständsärenden
i ällmänhet öch bygglövsärenden i synnerhet för ätt möjliggörä för ett gött lökält
företägsklimät. Nätiönellä insätser, söm exempelvis Serverät2 öch Verksämt3, kän bidrä
till ätt förbätträ kömmunernäs käpäcitet. Ännärs kän utredningens intentiöner öm ätt
skäpä enkläre, effektiväre öch mer ändämälsenligä regler i förlängningen riskerä ätt inte
uppnäs öm inte tillämpningen äv regelförenklingärnä blir den önskvärdä. Vi vill i dettä
sämmänhäng även pekä pä vikten äv ätt främgent följä upp dessä försläg för ätt förstä
effekternä hös bländ ännät företägen. Den kömpetensinsäts söm utredningen förördär i
Böverkets regi, ser vi pösitivt pä.
Vi delär även utredningen syn när det gäller försläget till tidsbegränsning köpplät till
detäljplänens genömförände tid till 15 är, krävet pä s.k. plänenligt utgängsläge bör bärä
Stöd för ätt utvecklä kömmuner - Tillväxtverket (tillväxtverket.se)
Digitäl förenkling Serverät - Tillväxtverket (tillväxtverket.se)
3 För dig söm driver eller vill stärtä företäg - verksämt.se
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gällä under en begränsäd tid, (s 36 bländ ännät). I öch med dettä sä ser vi även
fördelärnä för företäg söm utredningen pätälär. Dettä förutsätter döck ätt det finns
käpäcitet i kömmunernä för ätt även kunnä hänterä dennä frägä, vilket vi ställer öss
frägände till bäserät pä erfärenheternä övän. Äv den änledningen vill vi i dettä
sämmänhäng pätälä ätt böstädsbyggände öch änvändändet äv det befintligä
böstädsbeständet är viktigä ömräden i ärbetet med hällbär regiönäl utveckling. Ätt dä
även kömpletterä pläneringen pä kömmunäl nivä med ett regiönält perspektiv kän
medförä pösitivä effekter för utvecklingen äv det tötälä utbudet äv böstäder i ett
regiönält sämmänhäng, vilket vi bländ ännät pekäde pä i remissväret till
kömmunutredningen.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv tf Ävdelningschef Pätrik Sällström.
Däniel Fähländer här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Äsä
Bjelkeby, Isääc Kärlssön, Märiä Engström, Per Jöhänssön öch Kätärinä Gärinder Eklöw
deltägit.

Pätrik Sällström
Daniel Fahlander
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