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Remiss av delbetänkandena ”En ny instansordning för mål enligt Plan- och
bygglagen” (SOU 2007:111) och ”Miljödomstolarna; domkretsar,
lokalisering och handläggningsregler” (SOU 2008:31)
Näringslivets Regelnämnd (NNR) har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd
remiss och anför följande;
NNR synpunkter rör främst utredningens konsekvensanalys och hur denna redovisar vilka
kostnader och effekter förslagen får för företagen.
Utredningens förslag innebär att instansordningen enligt PBL i byggfrågor minskas med en
instans medan instansordningen för planärenden utökas med en instans. Samtidigt anges att
andelen byggärenden som överklagas motsvarar ca fem procent av alla byggärenden och
andelen planärenden som överklagas motsvarar ca 15 procent.
Även om byggmålen är fler till antalet jämfört med planmålen går det inte som NNR ser det
att avgöra om skillnaden i antalet prövningsinstanser som utredningen presenterar
sammantaget leder till en besparing i tid och kostnader för företagen, vilket utredningen gör
gällande. Analysen saknar uppskattningar om vilken tid och vilka kostnader företagen (i
genomsnitt) kommer att få för respektive mål, hur många företag det berör samt vad väntan på
ett ev. avgörande i ett mål kan få för konsekvenser.
NNR efterlyser ett mer ingående resonemang om samordningsvinsterna som utredningen
bedömer uppstå mellan ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Detta mot
bakgrund av att ärendena endast kommer att prövas i samma instans men inte i samma mål.
NNR anser vidare att analysen av förslagen bör kompletteras med uppgifter om särskild
hänsyn behöver tas till små- och medelstora företag.
Förslaget kommer att påverka regeringens mål om att minska företagens administrativa
kostnader med minst 25 procent till 2010. Det är dock svårt att utifrån utredningens material
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avgöra vad nettoeffekten av förslaget blir och sålunda hur det påverkar regeringens mål. Detta
bör belysas mer ingående i ärendets fortsatta beredning.
NNR avstår från att lämna synpunkter på Miljöprocessutredningens delbetänkande
”Miljödomstolarna; domkretsar, lokalisering och handläggningsregler”.
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