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Remissyttrande angående Riksintresseutredningens 
betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 
2015:99).  

Region Uppsala (tidigare Regionförbundet Uppsala län och Landstinget i Uppsala län) 
har erhållit rubricerat förslag på remiss, och instämmer i huvudsak men vill lämna 
följande kommentarer på utredningen.  
 
Utredningen ger en bra översikt om hur planeringsförutsättningarna har förändrats över 
tid. Region Uppsala konstaterar att utredningen har ett antal förslag så som 
aktualitetsprövningar och tydligare kriterier i syfte att skapa tydligare 
planeringsförutsättningar.  
 
I fokus för yttrandet är organisationens uppdrag kring regional utveckling, 
infrastrukturplanering och kollektivtrafikplanering. Ur ett regionalt perspektiv är det 
viktigt att det finns underlag som tydliggör vad det är som ska beaktas i 
planeringsprocessen för att tydliga avvägningar som bygger på kunskapsunderlag ska 
kunna göras.   
 
Region Uppsala vill framhålla att det är av största vikt att det finns en tydlighet och 
förutsägbarhet i planeringsprocessen. Aktualitetsprövningen är en betydelsefull 
förändring av systemet för att åstadkomma tydligare värdebeskrivningar av 
riksintressena. Underlaget kring riksintressen och områden av väsentligt allmänt 
intresse bör utformas med tanke på att de ska användas i kommunala 
planeringsprocesser.  
 
Region Uppsala vill avslutningsvis framhålla betydelsen av att lagstiftningen tillämpas 
rättssäkert och likvärdigt.  
 
 
För Region Uppsala 
 
 
 
 
Jenny Lundström Staffan Isling  
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden  Regiondirektör 

Bilaga § 13 a



 

Reservation  

 

Remissyttrande angående Riksintresseutredningens betänkande 
Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)  

Region Uppsala (tidigare Regionförbundet i Uppsala län och Landstinget i Uppsala län) 

har erhållit ovanstående utredning på remiss.  

 

Region Uppsala instämmer i huvudsak i yttrandet från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) och anser att ett fungerande riksintressesystem skyndsamt ska tas fram 

för att underlätta till exempel bostadsbyggandet i ett hållbart samhällsbyggande.  

Region Uppsala avstyrker utredningens förslag i stort utifrån att det inte är ett klart 

och tydligt utformat riksintressesystem.  

Region Uppsala avstyrker förslaget med områden av väsentligt allmänt intresse.  

 

Region Uppsala anser att de delar av förslaget som rör områden av riksintresse kan 

utvecklas till ett nytt system, under förutsättning att följande beaktas:  

 

1. att ett nytt system med områden av riksintresse ska tillgodose nationellt särskilt 

betydelsefulla intressen inom väl avgränsade områden, de ska vara av unik betydelse i 

sitt slag.  

 

2. att områden av riksintresse, för att ha en legitimitet, ska ha få motsvarigheter i 

landet och endast utgöra en begränsad mängd områden/stråk både till antal och 

omfattning.  

 

3. att endast regeringen ska kunna fatta beslut om riksintressen, så att beslutet får en 

politisk förankring på nationell nivå. 

 

4. att både definitioner och kriterier för områden av riksintresse ska anges i lag.  

 

5. att områden av riksintresse ska aktualitetsprövas.  

 

6. att i framtagandet av konkreta riksintressen ska kommunerna vara med i 

samrådsprocessen  

 

7. att regeringen ska kunna ge ett allmänt intresse företräde före ett riksintresse.  

 

8. att det är viktigt att en avvägning mellan olika intressen kan göras i översikt‐ och 

detaljplaneringen utifrån en helhetssyn.  

 

9. att det är bra att plan‐ och bygglagen och miljöbalken ensas genom att använda 

samma begrepp i båda lagtexterna.  

 

10. att dialogen behöver utvecklas betydligt mellan stat och kommun.  
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11. att Boverket ska tilldelas ett övergripande ansvar för både kapitel 3 och kapitel 4 i 

miljöbalken.  

12. att Boverket samordnar myndigheter samt handhar ett register för områden av 

riksintresse.  

 

13. att områden av riksintresse inte ska innefatta skydds‐ eller buffertzoner. 

  

14. att riksintressen inte kan vara regionala. 

 

 

 

Björn Owe Björk (KD), Johan Örjes (C), Klas Bergström (M) och Jenny Gavelin (L) 
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