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PBL-överklagande utredningens betänkande SOU
2014:14 Effektiv och rättsäker PBL-överprövning
Statskontoret har i flera rapporter och remissvar ställt sig positiva till
initiativ som kan effektivisera plan- och byggprocessen med bibehållen
rättssäkerhet. I dag överklagas kommuners beslut om detaljplaner och
områdesbestämmelser till länsstyrelsen, därefter kan länsstyrelsernas beslut
överklagas till mark- och miljödomstolarna. Förslaget om att detaljplaner
och områdesbestämmelser ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna är en konkret åtgärd för att korta överklagandetiden som Statskontoret ser positivt på.
Statskontoret instämmer i utredningens bedömning att en förkortning av
instanskedjan, där länsstyrelserna utgår ur kedjan, innebär att länsstyrelsernas roll under planprocessen kan renodlas. Länsstyrelserna skulle i sin
samrådsroll inte i samma utsträckning behöva riskera att föregripa ett
avgörande i en fråga som kan aktualiseras efter överklagande. Det skulle ge
länsstyrelserna ökade möjligheter att ge mer stöd till kommunerna när det
gäller till exempel tillämpningen enligt 2 kap. PBL.
Den breda sakkompetensen som finns hos länsstyrelserna går delvis förlorad
vid en förkortning av instanskedjan. Det är därför viktigt att mark- och
miljödomstolen i enskilda fall kan inhämta uppgifter från länsstyrelserna
som är av betydelse för prövningen. Det är också svårt att överblicka vilka
konsekvenser det faktum att färre personer på länsstyrelserna kommer att
besitta PBL-kompetens kan få, bland annat för länsstyrelsernas vägledning.
Detta bör följas upp.
Utredningens bedömning att överklagade beslut om bygglov, andra lov och
tillsyn inte bör gå direkt till mark- och miljödomstolarna är rimlig mot bakgrund av antalet ärenden och deras karaktär. Vad gäller frågan om hanteringen av sådana överklaganden på länsstyrelserna bör koncentreras till ett
färre antal länsstyrelser så finns det enligt utredningen både för- och nack-
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delar med en sådan ordning. Konsekvenserna är enligt Statskontorets
bedömning inte tydliggjorda i tillräcklig utsträckning för att vi ska kunna
göra en bedömning av förslaget. Statskontoret tar därför inte ställning i
frågan.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredare
Åsa von Sydow, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Yvonne Gustafsson

Åsa von Sydow
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