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Remissvar ”Riksintresseutredningen betänkande
Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU
2015:99)”
Västerviks kommun har fått möjlighet att yttra sig om
Riksintresseutreningens betänkande "Planering och beslut för hållbar
utveckling".
Inledningsvis anser kommunen att det är svårt att bedöma konsekvenserna
av förändringarna i förslagset. Riksintressenas geografiska omfattning
innebär att väldigt stora delar av kommunen berörs. Det är därmed svårt att
ha en uppfattning om hur platserna skulle kunna utvecklats utan detta
skydd. Bara vetskapen om att du ingår i ett område av riksintresse kan
begränsa utvecklingen.
Riksintressena har även en förmåga att överlappa varandra, och effekten
kan därmed bli negativ. När strandskyddet hindrar exempelvis en ändrad
användning av en sjöbod minskar viljan att underhålla densamma. När
byggnaden förfaller försvinner en del av den unika bebyggda miljö som
riksintresset för är satt att skydda. Riksintressena skulle kunna utgöra en
hävstång i den regionala utvecklingen, men blir istället en hemsko i
utvecklingen och där med påverkar vården av det som det är satt att skydda.
För att systemet med riksintressen ska behålla sin legitimitet ska
skyddsintresset vara tydligt för alla. De ska ha en unik betydelse i ett
nationellt perspektiv. Det är orimligt att ett riksintresse skulle kunna vara av
regionalt intresse. Den geografiska utbreddningen behöver därmed
begränsas och det skyddsvärda behöver tydliggöras så att de skyddsvärda
områdena får en större legitimitet både hos beslutsfattare och hos
allmänheten.
I betänkandet föreslås att riksintressena ska utökas genom att komplettera
de nuvarande "allmänna intressena" med "ytterligare allmänna intressen".
Vår inställning är att detta är fel väg att gå. Västerviks kommun är rik på
landsbygder. Riksintressena påverkar förutsättningarna för både boende och
företagande i stora delar av vår kommun. Våra landsbygder och vår skärgård
är inte i behov av ytterligare en skyddsnivå. I kombination med exempelvis
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strandskyddslagstiftningen skapas hinder för utveckling av
permanentboende och verksamheter i främst kust- och skärgårdsområdena.
Istället behöver riksintresseområdena ses över, begränsas och aktualiseras.
Vidare hindrar även strandskyddslagstiftningen möjligheterna att stärka de
värden som riksintressena är avsatta för att skydda. Mest tydligt blir detta i
de riksintressen som berör det rörliga friluftslivet samt kust och skärgård.
Kommunen skulle gärna se att lagstiftningen ändrades så att åtgärder för att
stärka och utveckla ett riksintresse skulle kunna användas som skäl för
åtgärder som kräver dispens enligt strandskyddslagstiftningen.
Det bör vara regeringens uppgift att ange tydliga kriterier för avgränsningen
och utpekandet av riksintressen och myndigheternas uppgift att göra en
kontinuerlig översyn av riksintressenas aktualitet i samråd med berörda
kommuner. Avvägningen mellan riksintressen och andra allmänna intressen
bör ske inom ramen för det kommunala plansystemet.
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