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Introduktionsdagar ny PBLIntroduktionsdagar ny PBL

Stockholm 26/4   Malmö 11/5Stockholm 26/4   Malmö 11/5
Göteborg 19/5     Lycksele 2/6

En större satsning kommer senare 
inför ikraftträdandet 2011 majinför ikraftträdandet 2011 maj



Lagförslaget innebär:g g

- Stora redaktionella ändringar och ett 
modernare språk. 

- Förenkling av plan- och byggprocesserna.

- Lagen om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk återförs till PBL.

- Översiktsplanens strategiska roll förtydligas

- Ökad hänsyn till klimat och miljö,  
avfallshantering och elektronisk 
k ik tikommunikation
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Viktiga värderingar kvarstår:Viktiga värderingar kvarstår:

f l l f- Kommunernas ansvar för planeringen ligger fast 

Statens roll ändras inte- Statens roll ändras inte

- Inga betydande ändringar i bygglovspliktenInga betydande ändringar i bygglovsplikten

- Formerna för medborgarinflytande och enskildas 
rättigheter värnas
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Samordning med miljönämnd

å d d l d d- Krav på samordning med miljönämnd i ärenden om 
bygglov för andra anläggningar än byggnader som också 
skall anmälas till kommunen, enligt 9 kap miljöbalken, g p j

- Alla intressenter ska ges tillfälle att yttra sig i ett 
åsammanhang i båda ärendena

Beslut ska meddelas i ett sammanhang- Beslut ska meddelas i ett sammanhang



Tillsyn

b l b k å d b å- Arbetsplatsbesök minst en gång under arbetets gång om 
inte obehövligt

- Miljöbalken är förebild
- Myndigheterna ska samarbetay g
- Kommuner får träffa avtal med varandra om att utföra 

tillsynsuppgifter
Sk ldi h t  tt i i- Skyldighet  att ingripa

- Nya möjligheter att ta ut avgifter
- Tystnadsplikt om affärs- och driftsförhållanden/ försvaret- Tystnadsplikt om affärs- och driftsförhållanden/ försvaret



Ny instansordning 

åd 20 0- Lagrådsremiss 4 mars 2010:
- Länsstyrelsens beslut enligt PBL ska överklagas hos 

Mark- och miljödomstolMark och miljödomstol
- Endast ärenden av betydelse för försvaret ska 

överlämnas till regeringen

- Överprövningen av detaljplaner föreslås begränsas till 
kontroll om beslutet överensstämmer med gällande kontroll om beslutet överensstämmer med gällande 
rättsregler

- Beslut ska inte upphävas om det är uppenbart att felet 
saknar betydelse för avgörandetsaknar betydelse för avgörandet



Nya regler miljökvalitetsnormer

Fö dli d   d  ä  di h  h k  - Förtydligande att det är myndigheter och kommuner 
som ansvarar för att miljö-kvalitetsnormerna följs

- Olika rättsverkan beroende om det är gränsvärdes norm 
eller inte

- Det ska framkomma av åtgärdsprogrammen hur kraven på 
förbättringar fördelas mellan olika typer av källor och 
åt ä d  t h  åt ä d  ä  dd tt fi iåtgärder samt hur åtgärderna är avseddaatt finansieras

- 1 september 2010p



Buller 2010
- Förordningen om omgivningsbuller (2004:675)g g g ( )

- Kommuner mer än 100 000 invånare ”strategiska 
b ll k ” åbullerkartor” som avser år 2011. Senast 30 juni 
2012 ha kartlagt omgivningsbullret. Upprätta 
förslag till åtgärdsprogram – fastställt senast 18 förslag till åtgärdsprogram fastställt senast 18 
juni 2013.

- 10 kommuner; Uppsala, Linköping, Västerås, 
Ö b  N kö i  H l i b  Jö kö i  Örebro, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, 
Umeå, Lund, Borås.
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Bullerprojektet

G  ålbild!- Gemensam målbild!
- ”Skapa en samsyn” mellan centrala aktörer NV, 

Boverket  Transportverken  Socialstyrelsen och Boverket, Transportverken, Socialstyrelsen och 
SKL

- flerårigt projektg p j

- Skapa en gemensam plattform – få fram en 
k ik i i h illkommunikationsstrategi – hur agera tillsammans

Samo dningsg pp B lle  NV ans a iga- Samordningsgrupp Buller – NV ansvariga



SKL prioriterar klimatfrågan

SKL ska verka för:
- att medlemmarna får ökat inflytande i 

kli li ik  M dl  k  k å  klimatpolitiken. Medlemmarna ska också ges 
förutsättningar att kunna förbättra miljön i den 
egna verksamhetenegna verksamheten

- införandet av ett system för statlig ekonomisk 
ersättningersättning
till medlemmarna vid katastrofer och kriser

- en utbyggd kollektivtrafik- en utbyggd kollektivtrafik



Sevesotillsyn

å- Länsstyrelsen i Skåne har informerat om att 
kommunerna ska ha tillsynen
I   lä t l  ö  å d tt  ätt- Ingen annan länsstyrelsen gör på detta sätt

- Diskussioner pågår med centrala 
myndigheternamyndigheterna

- Finansiering och vägledning och långsiktigt



Livsmedelskontroll

- Mer kontroll med nya avgiftssystemet

å- Initiativ från ett antal kommuner att kraftsamla 
kring mål och utveckling av livsmedelstillsynen i 
samverkan med Livsmedelsverketsamverkan med Livsmedelsverket



Ökad klimathänsyn i fysisk 
planering
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i k l i fö i k d 94 87 1ysisk planering för minskade 
tsläpp - varav i hög utsträckning
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okalisering för minskat 75 57okalisering för minskat 
ransportbehov

75 57

Planerar vindkraft 77 51
Planerar utbyggd fjärrvärme 70 42Planerar utbyggd fjärrvärme 70 42
okaliserar köpcentra med 
li thä

43 22
limathänsyn

Energikrav bebyggelse, k:n-ägd 40 22


