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Sammanfattning 

Folkhälsomyndigheten  

 avstyrker förslaget om att idrottsanläggningar mindre än 1500 kvm inte ska 

omfattas av krav på lov  

 tillstyrker förslaget om lovplikt i värdefulla områden 

Folkhälsomyndigheten lämnar inga synpunkter på övriga förslag i remissen. 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

Generella synpunkter 

Folkhälsomyndigheten är positiv till utredningens inriktning att genom lovplikten 

säkerställa goda boendemiljöer. Tillgång till en god och ekonomiskt överkomlig 

bostad i ett område som ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap och 

fysisk aktivitet bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Viktiga 

förutsättningar i detta sammanhang är bland annat tillgång till sunda boendemiljöer 

på jämlika villkor, dvs. en god kvalitet på den fysiska miljön för alla, såväl inne 

som utanför bostaden. 

7.17 Åtgärder som varken omfattas av krav på lov eller anmälan 

Folkhälsomyndigheten ser positivt på utredningens förslag om att förtydliga när 

krav på lov inträder för idrottsanläggningar och uppmuntrar främjandet av 

tillgänglighet till fysisk aktivitet i bostadsnära områden. Samtidigt anser 

Folkhälsomyndigheten att det är viktigt att planera för att i möjligaste mån 

minimera störningsrisker för kringboende.  

Folkhälsomyndigheten ser en risk för att utredningens förslag leder till att 

bullerstörande idrottsanläggningar byggs nära bostäder vilket kan medföra 
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omfattande kommunala tillsynsprocesser utifrån bestämmelserna i miljöbalken. 

Konsekvenser av detta belyses inte fullt ut i utredningen. Folkhälsomyndigheten 

anser att det inte är lämpligt att utan prövning bygga anläggningar som riskerar 

inskränkningar i sin användning på grund av störningar för närboende. 

Folkhälsomyndigheten anser att utredningens förslag om undantag från lovplikten, 

för idrottsanläggningar mindre än 1500 kvm, förutom storlek på markyta även 

behöver beakta anläggningens omgivningspåverkan. 

7.20 Krav på lov i värdefulla områden 

Kulturmiljön är värdefulla inslag i de miljöer vi vistas i till vardags och på vår 

fritid. Att säkerställa att dessa värden särskilt beaktas vid förändringar i den byggda 

miljön är av vikt för människors hälsa och välmående. Folkhälsomyndigheten ser 

därför positivt på utredningens förslag om en utökad lovplikt inom områden som är 

särskilt skyddsvärda av kulturmiljöskäl och att kommunen ska peka ut dessa i sin 

översiktsplan. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga 

handläggningen har avdelningschefen Britta Björkholm, Anders Tegnell, Anna 

Bessö och tf enhetschefen Karin Ljung Björklund deltagit. Utredare Emma Franzén 

har varit föredragande. 
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