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Miljö- och energidepartementet

Planering och beslut för hållbar regional
utveckling: Miljöbalkens
hushållningsbestämmelser (2015:99)
Region Jönköpings län (RJL) har av Miljö- och energidepartementet getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade ärende. RJL har tagit del av förslaget och
lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
RJL anser att det är viktigt att riksintressen beaktas vid planering av mark- och
vattenanvändning, till exempel i kommuners översiktsplanering. Ett väl
fungerande system för riksintressen är därför önskvärt för att uppnå ett hållbart
bostads- och samhällsbyggande. Dessutom visar forskning på betydelsen av naturoch kulturmiljöer för platsers attraktivitet och utveckling, särskilt på
landsbygderna.

Synpunkter på förslaget
RJL ser en risk att införandet av ytterligare en nivå riksintressen, de så kallade
”väsentligt allmänna intressena”, försvårar kommunernas arbete med
översiktsplanering samt Länsstyrelsernas arbete med att ta fram
planeringsunderlag. Väsentligt allmänna intressen kan enligt utredningen
dessutom definieras ur nationellt, regionalt och/eller lokalt perspektiv. Detta
innebär att fler områden på olika geografiska nivåer måste tas hänsyn till, något
som ytterligare kan försvåra översiktplaneringen och hämma bostadsbyggandet.
RJL anser att det är viktigt att lokala (kommuner) och regionala (Länsstyrelser
och aktörer med regionalt utvecklingsansvar) aktörer involveras i processen att ta
fram riksintressen och att dialogen mellan olika nivåer utvecklas, även om
beslutet sedermera fattas på nationell nivå.
RJL anser att det bör finnas tydliga definitioner och kriterier för riksintressen och
allmänna intressen, samt att det finns nationella riktlinjer för avvägning mellan att
tillgodose ett riksintresse och ett allmänt intresse (där det finns en konflikt) för att
säkerställa likartad tillämpning i hela landet.
RJL vill särskilt lyfta fram Vättern som riksintresse för dricksvattnet och
åkermarken för livsmedelsproduktionen.
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