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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-11-07 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden  

Kerstin Calissendorff och Inga-Lill Askersjö  

 

En utvecklad översiktsplanering 

 

Enligt en lagrådsremiss den 24 oktober 2019 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om ändring i miljöbalken, 

2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige  

Joel Björk-Werner, biträdd av kanslirådet Johan Hjalmarsson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande. 
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Lagen om ändring i plan- och bygglagen 

 

3 kap. 25 § 

 

Paragrafen anger när en översiktsplan ska anses vara aktuell. Så 

ska som huvudregel anses vara fallet om inte kommunfullmäktige i 

en planeringsstrategi gjort en annan bedömning beträffande hela 

planen eller delar av den. 

 

Det tredje stycket är utformat som ett undantag från huvudregeln och 

kan ge intryck av att planen som helhet ska anses aktuell även om 

den delvis bedömts inte vara det. Det framgår av författnings-

kommentaren att detta inte är avsikten utan att avsikten med det 

tredje stycket är att planen inte är aktuell ”i den utsträckning som 

fullmäktige i planeringsstrategin bedömt att så är fallet.”  

 

För att detta ska tydligt framgå bör det tredje stycket utgå och i stället 

inarbetas i första stycket enligt följande. 

 

En översiktsplan är aktuell från det att planen fått laga kraft eller 
kommunfullmäktige har antagit en planeringsstrategi enligt 23 § och fram till 
24 månader efter nästa ordinarie val, om inte fullmäktige i en sådan strategi 
har bedömt att planen helt eller delvis inte är aktuell. 
   En översiktsplan upphör att vara aktuell när den tid som anges i första 
stycket har löpt ut, om inte fullmäktige innan dess antar en 
planeringsstrategi. 
 

5 kap. 7 § 

 

Med anledning av Lagrådets förslag beträffande 3 kap. 25 § bör 

andra stycket få följande lydelse. 

 

Det utökade planförfarandet ska även tillämpas om den del av 
översiktsplanen som har betydelse för planförslaget inte är aktuell enligt 
3 kap. 25 § när ärendet påbörjas. 
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5 kap. 7 a § 

 

Med anledning av Lagrådets förslag beträffande 3 kap. 25 § bör 

andra stycket få följande lydelse. 

 

Bestämmelserna om ett samordnat planförfarande är endast tillämpliga om 
den del av översiktsplanen som har betydelse för planförslaget är aktuell 
enligt 3 kap. 25 § när ärendet påbörjas.  
 

 

5 kap. 38 b § 

 

Med anledning av Lagrådets förslag beträffande 3 kap. 25 § bör det 

fjärde stycket få följande lydelse. 

 

Bestämmelserna i första–tredje styckena är endast tillämpliga om den del 
av översiktsplanen som har betydelse för upphävandet är aktuell enligt 
3 kap. 25 § när ärendet påbörjas. 
 

13 kap. 4 § 

 

När paragrafen enligt den föreslagna lydelsen redigeras om på så 

sätt att uppräkningen av vilka beslut som inte får överklagas anges i 

punktform bör paragrafen inledas på ett tydligare sätt. 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen får följande lydelse. 

 

Följande beslut av länsstyrelsen får inte överklagas: 
1. beslut enligt 3 kap. 18 a § om ett reviderat granskningsyttrande, 
2. beslut enligt 11 kap. 10 § i frågan om att överpröva kommunens 

beslut, eller 
3. beslut enligt 11 kap. 12 § om att övergångsbestämmelserna också 

ska gälla lov eller förhandsbesked inom ett visst geografiskt område 
eller att ett lov eller förhandsbesked inte ska gälla förrän en 
överprövning har avslutats. 
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Övrigt lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 

 


