
Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap Remissvar 1 (2) 

 Datum 

2018-10-26 
Diarienr 

MSB 2018-06606 
 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 

651 81 Karlstad 

Besöksadress:  

Stockholm: Fleminggatan 14 

Karlstad: Packhusallén 2 

Sandö: Sandövägen 7 

Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 

Fax: 010-240 56 00 

 

registrator@msb.se 

www.msb.se 

Org nr. 

202100-5984 

 

 

Avdelningen för utveckling av samhällsskydd 

Enheten för brand och olycksförebyggande arbete 
Anna Nordlander 

010-2405311 

anna.nordlander@msb.se 

Ert datum 

 
Er referens 

N 2018/03415/SPN 

Näringsdepartementet 

n.remissvar@regeringskansliet.se 

  

 

SOU 2018:46 En utvecklad översiktsplanering 
– att underlätta efterföljande planering 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är positiv till förslagen 

om en tydligare styrning av innehållet i översiktsplanen och tillgängliggörande 

av planerna digitalt. En förenkling av både innehåll och tillgängliggörande av 

översiktsplaner gör att de blir mer användbara som stöd i kommande beslut för 

både enskilda och myndigheter. MSB är positiv till den föreslagna strukturen 

på innehållet men vill påminna om behovet att redovisa de allmänna intressena 

som ligger till grund för planen enligt 2 kap PBL. Det är bland annat frågor som 

riskhantering, samhällets krisberedskap och civilt försvar som MSB vill lyfta 

fram som viktiga att beakta i den fysiska planeringen. MSB är därför positiv till 

förslag på förtydligande om redovisning av allmänna intressen i 

översiktsplanen. 

MSB delar utredningens slutsats att översiktsplanen inte ska vara bindande. 

MSB anser liksom utredningen att platsspecifika riskfrågor är svåra att 

analysera på en kommuntäckande nivå utan ett mer detaljerat beslutsunderlag.  

Myndigheten är också positiv till utredningens förslag om tydligare krav på 

aktuella översiktsplaner. MSB tillhandahåller kontinuerligt uppdaterade 

beslutsunderlag och vägledningar för att beakta riskfrågor i fysisk planering 

och MSB anser att nytt kunskapsunderlag om naturolyckor, tekniska risker 

eller klimatförändringens effekter kan vara ett väsentligt underlag att beakta 

vid bedömning av markens lämplighet och därmed planens aktualitet. MSB 

arbetar också kontinuerligt med att utveckla och stärka samhällets 

krisberedskap och det civila försvaret. Kunskapsutvecklingen och strategiska 

beslut inom det området innebär också ett behov av uppdaterade och aktuella 

översiktsplaner. 

MSB är positiv till förslaget om ett tydligare samordningsansvar och uppdrag 

för länsstyrelsen att företräda statens intressen. MSB instämmer därför med 

utredningens slutsatser om behovet av förstärkt kompetens på länsstyrelserna. 
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MSB är positiv till förtydligandet i överprövningsgrunden som med föreslagen 

lydelse överensstämmer med länsstyrelsens roll i planprocessen.  

-------------------------------------- 

I detta ärende har avdelningschef Camilla Asp beslutat. Anna Nordlander har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Patrik 

Perbeck deltagit. 
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