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§ 68 Remiss: Stärkt planering för hållbar utveckling 

 
Ärendebeskrivning 
Remiss SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling har inkommit 

från Regeringskansliet gällande synpunkter på utredningens beredningsförslag 

angående ändringar i Plan och Bygglagen. 

Utredningen och dess betänkande gäller förändringar i PBL som ger 

kommuner möjlighet att bestämma om krav på mobilitetsåtgärder i detaljplan 

såsom parkering, stopplats, lastningsplatser och lossningsplatser samt leverans 

och tillfällig förvaring och även möjlighet att avstå krav på parkering av bil för 

enskilt bruk. 

Större möjligheter att avtala i exploateringsavtal om mobilitetstjänster vilket 

ger ökad transporteffektivitet och minskad miljöpåverkan. 

Förslagen innebär att bilens särställning i lagstiftningen ersätts med likvärdig 

tillgänglighet till olika transport och mobilitetslösningar. Fokus flyttas från hur 

många p-platser som behövs vid nybyggnation till hur individens och 

samhällets behov av lösningar för mobilitet och varutransporter kan 

tillgodoses. 

Beslutsunderlag 
SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 

Allmänna utskottet beslutar 
Att Åsele kommun har inget att invända mot betänkandet i utredningen och 

ser positivt på att det kommunala inflytandet och bestämmandet i 

planhanteringen stärks. 
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