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Svea hovrätt lämnar följande yttrande.  

 

Kommunerna har en central roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för 

cykling, bl.a. genom deras ansvar för den fysiska planeringen enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) och som huvudmän för gator och andra allmänna platser. 

Kommunernas arbete för att skapa goda förutsättningar för cykling har således 

stor betydelse för om det ska vara möjligt att nå det övergripande mål som VTI 

föreslår om att cyklingen ska öka så att tillgängligheten förbättras, folkhälsan 

stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar. 

 

Utredningen behandlar inte frågan om vilken betydelse de föreslagna målen kan 

antas få för kommunernas verksamhet eller den fysiska planeringen. Den 

kommunala självstyrelsen och grunderna för normgivningsmakten innebär 

emellertid att staten inte utan stöd i lag kan besluta om nya kommunala 

åligganden (jfr 8 kap. 2 § första stycket 3 regeringsformen). Även om de 

föreslagna målen således inte kommer att omfatta kommunerna kan målen 

likafullt förväntas få indirekt betydelse för kommunernas verksamhet. Detta 

genom kravet på att det av en kommuns översiktsplan ska framgå hur kommunen 

i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna planen med 

relevanta nationella mål av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen 

(3 kap. 5 § första stycket 2 plan- och bygglagen). Eftersom de föreslagna målen 

får antas vara sådana nationella mål som avses i plan- och bygglagen kommer 

många kommuner att behöva redovisa i sina översiktsplaner hur de avser att ta 

hänsyn till och samordna sin översiktsplanering med de föreslagna målen.  
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Svea hovrätt anser att det i det fortsatta arbetet bör utvecklas vilken betydelse de 

föreslagna målen kan förväntas få för kommunerna. Detta både för att underlätta 

kommunernas arbete med översiktsplaneringen och för att skapa förutsättningar 

för att målen ska kunna nås på ett effektivt sätt. 

 

Hovrätten har i övrigt inga synpunkter på VTI:s utredning. 

__________________________________________________________________ 

 

I handläggningen av ärendet har deltagit hovrättspresidenten Anders Perklev, 

hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsrådet Rikard Backelin och tekniska rådet 

Johan Hjalmarsson. Föredragande har varit Karin Wallin. 
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    Karin Wallin   


