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Skogsstyrelsens yttrande gällande betänkandet Ett nytt 
regelverk för bygglov (SOU 2021:47)  

Allmänt 
Skogsstyrelsen bedömer att förslagspaketet har måttlig direkt påverkan på 
skogsbruket. Regeländringar inom detaljplanelagt område är oftast av litet 
intresse för skogsbruket, men kan i viss utsträckning påverka exempelvis 
tätortsnära skog. Förenklade regler för bygglov utanför planlagt område kan 
ha bäring på näringsgrenar med bas i skogen, däribland jakt och naturturism.  

Skogsstyrelsen ser i princip positivt på intentionerna att underlätta för 
landsbygdsutveckling  genom att förenkla plan- och bygglagstiftningen.  

Däremot uppfattar Skogsstyrelsen att utredningen har avslutats i ofärdigt 
skick. I bygglovsdelen föreslås omfattande förändringar vars tillämpning och 
konsekvenser är svåra att överblicka utifrån utredningens förslag. 
Författningsförslagen rörande bygglov tyngs av otympliga och tillkrånglade 
formuleringar. Det är tveksamt om förslagen innebär någon förenkling för 
dem som har att tillämpa bygglovsregleringen.  

Skogsstyrelsen anser även att utredningen har ett snävt perspektiv på vilka 
verksamheter som skulle kunna gynnas av förenklade regelverk. Exempelvis 
saknas utvecklade resonemang kring näringsgrenar med bas i skogen, 
däribland jakt och naturturism med dess behov av infrastruktur och som lyfts 
fram som framtidsområden i Skogsutredningen (SOU 2020:73).   

Undantag från bygglov för ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk 
eller annan liknande näring (avsnitt 7.6.1) 
Skogsstyrelsen har inget att erinra mot att även fortsättningsvis bibehålla 
undantaget för krav på lov för vissa anläggningar som behövs för 
skogsbruket. I utredningen föreslås undantaget omformuleras till att gälla 
jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln i områden som inte omfattas 
av detaljplan. Även om syftet varit att förtydliga och kodifiera praxis, noterar 
Skogsstyrelsen att förslaget kan innebära en inskränkning av det 
bygglovsbefriade området jämfört med dagens reglering i och med att 
skrivningen ”annan liknande näring” stryks.  
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Införandet av anmälningsplikt vid rivning av vissa ekonomibyggnader 
(avsnitt 7.16.4) 
Enligt utrednings förslag berör detta i första hand jordbruket, men till exempel 
kan maskinhallar för skogsbrukets behov komma att påverkas negativt i den 
bemärkelse att det enligt utrednings förslag ska krävas en anmälan för rivning 
av sådan byggnad, vilket inte är fallet idag. Skogsstyrelsen delar den 
uppfattning som  Boverket har framfört till utredningen att det är både 
ologiskt och omotiverat med en anmälningsplikt för rivning av byggnader 
som inte fordrar bygglov när de uppförs. Skogsstyrelsen anser att det är 
rimligt att ha kvar undantaget från att behöva anmäla rivning av jord- och 
skogsbrukets ekonomibyggnader oavsett byggnadsstorlek.  

 

I ärendet har generaldirektör Herman Sundqvist beslutat och handläggare 
Karin Östberg varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschef Göran Rune, ställföreträdande enhetschef Stefan Karlsson, 
verksjurist Malin Rothlin och utredare David Ståhlberg deltagit. 
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