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llotlon t111 rlkedagen 
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åv llBna Göran Franck m'fl' (a)

Om bchov av Översyn åv PBL och NRL

Dsn reforlr av p18n- och byggnsdslagstlftningen 8o!! rlt<sdagan

beelutade om ilgflT avråg att löra gtälJ'nlngstagåIldana om nark-

och vattänanvändnlngen närmare dem som berÖre därav' I det '

syftet gavs kommunerna sn etörra ro11 ån tldlgara sch kritlefl'

av sakägara 1 plan- och hyggfrågor vldgades' ihdborgaflras

intressen Ekul1e tl'llvaratas av komrnunen och deas

förtroendevatda. Staten 1 form av läneetyrelee och regerlng

stod kvar eom ÖverprÖvnlngginstaneer 1 starkt avEräneade fall

qch som samrådslnstans 1 den Övcralktsplanerlng son 1 lagan

endaet gavs rådglvande status' sårskllda batogerrlreter gävr

läneetyrelgerna 1 bevaknLngen av mellankommunal ganordnlng'

B.k. rlkslntresten sänt av hur Xrav på eäkerhet och hålta

tllIgodosågs 1 plånIåggnlng och lovglvnlng

Erfarenheterna av den nya lagatlftnlngen är ännu rlnga EEn i

hurnrdsalE goda. Dock har man I några uppmärksa$nade fa}l

kunnat konstatera att medborgafnas allmånnä l-ntrEssan bILvlt

allar hotas bl1 eftergatta t111 fönnån för sådana enekllda

lntraseen I vlllta kommunerrla eJ äIva har del ' G€nom

förhsndllngar och avtal knyter kommunerna åkonomleka vlllkor

tlll de rnarkanvändnlngsrättlghetar son detalJplaner och

bygglov ger markägarna' Så har skett tldlgars mcn då I for':n

av exploaterlngaavtal som avoer eanflnaneJ'arlng av de

lnvesterlngar son erfordras för den aveedde markanvåndnlngerr'

I den g-k- fÖrhandllngsplanarlng aoIB bllvlt möJlLg b1'a'

genom konmunernas atärlcta planmonopol träffaa avtal Eon

eträcker s1g utanför den a}<tue1la exploaterlngekoetnaden oslt'

som även ltan lrrnefatta långelktlga drlftsåtaganden' Kouilrrran

får därlgenom gåil€noämma lntreaa€n med exPloatöran att planer

och byggLow Ekall kunna axpedleras utan BtÖrnlngar Ev

nedborgaroptnlonsr oclr formslla beevär' om sådan planlåggnlrr{l
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skor lnom områden där kommunen eJå}v är marlcägare flnns

heller lnga eakågare I lagena menlng något övarklagande

lrgn dårned lntc aktualls€ras'

9årekltt al}varllga blJ.r deeea lntraseekopplLngar när dat ' I

gåI1er komruunens antvar att vaka över natur- och kultunrård"

lnon områden av a.k. rlkslntresse' Här har vlsgcrllgen t

Itlnratyreleerna eårskllda befogenhatar att svara för I

ttllalmen, usn lånee§rrelaernaa stärka alllsns ncd

koourrnlednlngarna kan lnnebära att även derura Lnatana tär' '

häne],n t111 de olägenheter som kan uppetå för konmunefl om I

dese ekonomleka avtal måsta br1'tas '

D€ frågor som här taglts upp har tYdllgt aktualletrats av

planårenden I ErunngvlkEområdet 1 gtocltholug och Solna

kommuner. RegarJ-ngen har genom sårsi(l']t beelut åtagt desea

kommuner att genom s'k' fÖrdJupad överslkteplanerlng eöka

tryggå ornrådets natur- och kulturrärden' Qch rlksdagane

JordbruitEutskott har understrultlt detta behov I sltt

omfattande och slmpunlrtsrlka betänkande 1991 /92"JoU10'

Det kan afirllertld lfrågasättas om deesa rådglvande Atgärdes

I Övarglktsplanerlng är t11lräclt1lga" Tyder lnts den stora

oron hos an Iång rad oplnlonsgrupper på att lagatlf{snlngen är

för svag beträffande ekyddet av mluölntressena? l'latken 1

Brunnsvtksområdet äge t111 §torå delar av ksil$unerna octr

etaten. I planlåggnlngen ltorrmer motetående lntr€Etsen från'

a[nänhetan lnta att kunna hävdae av några barärda nnarkägare

eller boende' De ldonmer därför lnte ans säkårt tlll prövnlng

äv 1änestyrelsen, åo mlndre av regerlngen'

Erfarenheterna av komnunernaa mÖJllgheter att fÖrblgå dan nya

tagena avslHter om ökad nedborgerllg fÖranl<rtng av '

förändrlngar i narkanvändnlng gör det nÖdvändlgt ått ge tlver

de nya lagreglerna' I första hand måets de g'l<'

rlkeLntrgssanta områdena få en behandllng I plantäggnlng octt

Iovgivnlng aoru garanterår djup och allsJ'dlghet' I förarb€tBna

t111 de nya lagarna dlskutsradee ått ge natutwårdeverkat och

rlhgantlkvarleårubetot aärskllda befogenhetar i daaga

procssaer' Desea tankar bÖr Ater aktuallseraa'
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Regarlngen bÖr övenråga och enaraet åtart<omma t111 rlkadagen

ned föraleg ätt naturrrårdavark och rl]<santlkvarlsäEb€te skall

lea rätt att föra t111 prövning I länaatyrglae och regerlngt

ärendan on detaUplanara fsstgtällelse och byEglovrglvnlng I

lnon onråden son deflnlgratg aon rl)tslntraggen' vär'{€n kan '

genom eln reglonala organlaatlon väl föUa de nadborgerllga' I

opinlonerna och har dänrtövar en på vetenakapllEa krLterlsr
gnrndad uppfattnlng on god vård av lokala nllJttnrårdan' Derken r

därlgenom bll sn garontl för att känsllga konfllktårendent t I

kommsr tlll a1lsldlg prävnl'ng' I' aln handlåggnlng kan såvåL

Iånastyrelaer son regerlng 'g€nom reralssförf,arande tB d€1 av

olllta .lntraesegruPpers värdarlngar och argument'

Efter lagändrlng av detta alag bör regerlngen uppnärksant

föUa om åndrlngen ledar ttll en störra respekt för kraven på

aU.mänlretene inalm och deltagande I den kommunala

planerlngsprocessen beträffande användnlng€n av nark oeh

vtttgn.

Hemetällan
Med hänvlenlng t111 det anförda henstäIls

att rlksdagen heslutar att hoa regerlngen hegära fÖralag or

att naturrrårdeverk och rlksantlkvarleä$b€te gksll gas rätt

att föra t111 prövnlng i lånsatyrglae och ragerlng ärenden om'

detalJplaners fastståIlelee och bygglovglrrnlng Lnoo områden

som deflnlerats son rlkElntreaeen 1 enllghet med vad aon

snges 1 motlonen.
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