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Yttrande över SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, konstaterar att flera av förslagen rör frågor som ligger 

utanför HaV:s direkta ansvarsområden och lämnar därför ett övergripande remissvar. HaV 

tillstyrker emellertid bedömningen om en nationell strategi för en hållbar samhälls- och 

bebyggelsestruktur. 

Havs- och vattenmyndighetens inställning 

HaV delar uppfattningen att det är ändamålsenligt att se över Plan- och bygglagen för att stärka 

förutsättningarna för hållbara transporter och långsiktigt hållbara stadsmiljöer som leder till 

minskad miljö- och klimatpåverkan.  

Transporter och tillhörande infrastruktur påverkar vattnet i landskapet vilket i sin tur påverkar  

grön infrastruktur och naturvärden som alla är nödvändiga för bibehållande av biologisk mångfald 

och väsentliga ekosystemtjänster. Biologisk mångfald och väl fungerande ekosystem bidrar till 

attraktiva och hälsosamma livsmiljöer men är också en viktig förutsättning för att bromsa 

klimatförändringar och öka samhällets motståndskraft mot och anpassning till effekter av sådana. 

Därför är hållbarare transporter av stor vikt för att nå miljö- och klimatmålen.  

HaV tillstyrker utredningens bedömning om behov av en nationell strategi för en hållbar samhälls- 

och bebyggelsestruktur. HaV lyfter samtidigt behovet av att väga in flera strukturella 

hushållningsdimensioner utöver bebyggelsens och transportsystemets strukturer eftersom 

hållbarhets- och klimatfrågorna är djupt tvärsektoriella. Inom HaV:s ansvarsområde utgör grön 

infrastruktur, naturbaserade lösningar och vattenresurshantering exempel på sådana strukturer. I 

sammanhanget är det relevant att lyfta Miljömålsrådets arbete under programområdet Ramverk 

för nationell planering där analyser pågår angående hur de nationella perspektiven bättre kan 

bidra till en hållbar fysisk planering av mark- och vattenresurser.   
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Mats Svensson efter föredragning av 

utredaren Elin Celik. I den slutliga handläggningen av ärendet har även den biträdande 

avdelningschefen Per Olsson, verksjuristen Fredrik T. Lindgren, verksamhetsstrategen Björn 

Sjöberg och utredaren Marie Hallberg medverkat. 

Mats Svensson 

Elin Celik 

 


