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Remissvar
Planering och beslut för hållbar utveckling SOU 2015:99
Riksintresseutredningen har haft i uppdrag att se över 3 kap. miljöbalken och relevanta delar av 4
kap. miljöbalken. I bestämmelserna anges att mark- och vattenområden som är av betydelse för
olika ändamål av allmänt intresse ska beaktas vid planering och beslut om mark- och
vattenanvändningen. I dagsläget är områden av riksintresse många, stora och med en otydlig
avgränsning. Områden som utpekats som riksintresse har successivt ökat och i dagsläget omfattar
dessa hälften av landets yta.
Region Västerbotten delar den allmänna synen om att det behövs ett fungerande system för
riksintressen och att ett sådant skyndsamt tas fram. Systemet bör vara klart och tydligt utformat för
att underlätta för kommuner och andra aktörer vid exempelvis bostadsbyggande eller annan
exploatering.

Region Västerbotten avstyrker utredningens förslag då det inte utgör ett tydligt utformat system
för riksintressen.
Ställningstagande grundas på bedömningen att riksintresseutredningens förslag sammantaget inte
utgör ett tydligt utformat system för riksintressen och därmed inte bidrar till att systemet blir mer
rättssäkert, överskådligt, begripligt och underlättar för en enenhetlig tillämpning i hela landet.
Region Västerbottens invändningar riktar sig i huvudsak mot följande:
•

Väsentligt allmänna intressen föreslås bli en ny intressenivå som innefattar nio nya
områden att beakta i planeringen. Väsentligt allmänt intresse ska pekas ut på
nationell, regional och lokal nivå. Länsstyrelsen ska verka för att tillgodose och i
vissa fall granska dessa områden.
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•

Område av riksintresse är enligt förslaget ett område som ur ett långsiktigt
hushållningsperspektiv är av stor nationell betydelse och där regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer har beslutat att området är av riksintresse.
Sektorsmyndigheterna föreslås erhålla befogenhet att fatta beslut om område av
riksintresse. Områdena ska aktualitets prövas minst varannan mandatperiod.

Region Västerbotten ser i dessa förslag en påfallande risk att beslut- och granskningsprocesser
ineffektiviteras och försvåras av förslaget. Med fler nivåer och instanser kommer kommunernas
arbete att kompliceras avsevärt vilket inte ligger i linje med intentionen med utredningen. Region
Västerbotten anser att endast regeringen ska kunna fatta beslut om riksintressen så att besluten
förankras politiskt på nationell nivå. Redan idag är stora delar av länet utpekade som område av
riksintresse och med förslaget finns en fara att ytterligare områden pekas ut. Region Västerbotten
önskar se tydligt fastställda kriterier för riksintressen och att dessa områden endast omfattar
områden av nationellt intresse och där det kopplat till detta finns tydlig fastställda kriterier och
motiv till områdena.
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