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›› Ledamot i Föreningen Sveriges Stadsbyggares kommitté för 
hållbart samhällsbyggande.

›› Ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering.

E-post: carl-henrik.barnekow@norconsult.com
Webb: norconsult.se
Tel: 010-141 81 14
Mobil: 076-764 03 56
Twitter: @stadsplanering



Fastighetsnytt: ”Digitala 
detaljplaner ska snabba på 

planprocessen”

2017-01-30

›› http://fastighetsnytt.se/2017/01/digitala-detaljplaner-ska-snabba-pa-planprocessen/



Stockholms handelskammare: 
”Inför en överklagandeavgift 

och begränsa sakägarkretsen”

›› https://www.chamber.se/pressmeddelanden/infor-en-overklagandeavgift-2.htm

2015-10-01



Bostadsminister Peter 
Eriksson (MP): ”Det är viktigt 

att vi tar tillvara på alla 
möjligheter som gör det lättare 

att tillgodose behovet av fler 
bostäder.”

›› http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/begransade-krav-pa-
detaljplan-kan-ge-fler-och-snabbare-bostader/

2017-06-28



Ewa Thalén Finné (M): ”Vi 
behöver komma till rätta med 
den ineffektiva planprocessen 
som allt fler i dag pekar ut som 

ett av huvudproblemen för 
svenskt bostadsbyggande.”

›› https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/en-reformerad-
planprocess-for-okat-bostadsbyggande_H210577

2015-05-07



Regeringen: ”Nya steg för en 
effektivare plan- och bygglag”

›› http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/nya-steg-for-en-effektivare-
plan--och-bygglag/

2015-05-28



Regeringen: ”… föreslås 
ändringar i PBL för att göra 

plan- och bygglovsprocessen 
enklare och effektivare.”

›› http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/nya-steg-for-en-effektivare-
plan--och-bygglag/

2015-05-28



Roland Ekstrand (FP): 
”Planprocessen måste bli 

mindre komplicerad…”

›› https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-bostadsbristen-minskas-22809

2015-05-28



Stefan Attefall (KD): ”…den 
förenklade planprocess som 

framgångsrikt tillämpas i 
Tyskland skulle kunna 
anpassas för svenska 

förhållanden”

›› http://www.fastighetssverige.se/artikel/har-ar-utredarens-forslag-till-en-effektivare-pbl-
11864

2013-05-07



NCC: ”Svenska politiker måste 
lära av tyska byggföretag”

›› https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ncc-svenska-politiker-maste-laera-av-tyska-
byggfoeretag-4125

2012-11-29



SKL: ”Kommuner förvånar sig 
själva med snabb planprocess”

›› http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommuner-forvanar-sig-sjalva-med-snabb-
planprocess-24745

2017-03-14



PBL (2010:900) 1 kap § 1:
”…Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 

enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 

i dagens samhälle och för kommande generationer.”

›› http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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