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Utredningen föreslår ändringar i miljöbalken, planoch bygglagen, och hushållningsförordningen
Hushållningsbestämmelserna infördes 1987. Under decennierna före dess
dominerade ofta det kommunala initiativet i planeringen för att tillgodose
behovet av bostäder, kommunikationer och arbetsplatser. I dag bedrivs
planeringen på mer marknadsmässiga grunder, ofta på initiativ av en- skilda
exploatörer, vilket förstärker behovet av ett regelsystem som säkerställer att
viktiga samhällsintressen tas till vara i planeringen.
Utredningens författningsförslag Utredningens förslag
 utgår från att bestämmelserna handlar om arealhushållning med områden
av allmänt intresse i den fysiska planeringen med syfte att bidra till en
hållbar utveckling och betonar vikten av helhetssyn i den fysiska
planeringen
 framhåller kommunernas viktiga uppgift att göra samlade
bedömningar i sin fysiska planering för en hållbar utveckling där mark,
vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas
 utgår från att det även framgent finns behov av ett system för statligt
inflytande i kommunernas fysiska planering för att tillgodose nationella
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intressen. Eftersom frågorna rör nationella intressen bör staten genom
regeringen ha ett tydligare ansvar i systemet.
Utredningens förslag syftar till att;
 främja en helhetssyn i den fysiska planeringen
 förtydliga bestämmelsernas avsedda karaktär som planeringsriktlinjer
 anpassa bestämmelserna till dagens krav och behov
 förbättra förutsättningarna för kommunernas viktiga arbete med att bidra
till hållbar utveckling genom fysisk planering
 förtydliga det statliga inflytandet i den kommunala fysiska planeringen
beträffande nationellt betydelsefulla intressen
 förbättra samordningen på nationell nivå genom att regeringens roll i
systemet stärks
 förbättra förutsättningarna för dialog mellan stat och kommun om
områden av riksintresse
 förtydliga tillämpningen av systemet. Utredningen föreslår ändringar i
miljöbalken, plan- och bygglagen och hushållningsförordningen med
följande innebörd. Planering utifrån helhetssyn
Vidare bidrar de förändringar och förtydliganden som utredningen föreslår
beträffande lagreglernas utformning och tillämpning till att systemet inte
leder till onödiga inskränkningar i användningen av mark- och
vattenområden eller för planeringen av hur områdena ska användas. De
bidrar också till att ge bättre förutsättningar för att systemet ska vara
rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt samt underlätta en enhetlig
tillämpning i hela landet.
Den myndighet som ska tillämpa hushållningsbestämmelserna i ett ärende,
ska i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller
åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna samt med de kommunala översiktsplaner,

regionplaner och havsplaner som är tillämpliga i ärendet.
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Förändringarna föreslås träda i kraft 2018.
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