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

 

 

Bakgrund 

I dag täcks hela 56 procent av Sveriges yta av riksintressen, ofta med otydliga 

avgränsningar och beskrivningar. Riksintresseutredningens uppdrag har varit att 

presentera ett nytt riksintressesystem som ska vara enklare, tydligare och mer 

överskådligt.  

 

Yttrande 

Riksintresseutredningen föreslår en ny bestämmelse om att överväganden om mark- 

och vattenområden ska göras utifrån en helhetssyn som främjar att mark, vatten och 

fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social , kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Detta förslag anser 

Regionförbundet Sörmland vara mycket bra. 

 

Vidare föreslår utredningen att ett centralt register ska upprättas över 

riksintresseområdena . Där ska även finnas tydliga beskrivningar över vilka värden 

som ska tillgodoses. Regionförbundet Sörmland ställer sig positiv till detta förslag. 

 

Gällande förslaget om att inrätta ett nytt begrepp, ”områden av väsentligt allmänt 

intresse”,  ställer sig Regionförbundet Sörmland bakom SKL:s yttrande (ärendnr 

16/05770) i frågan. 

 

I utredningens delbetänkande ”Bostadsförsörjning och riksintressen (SOU 2014:59)” 

ställdes frågan om riksintressen enligt 3 kap MB är ett betydande hinder för 

angeläget bostadsbyggande. Utredningen menade att de oavsiktliga hindren i 

allmänhet varken är betydande eller av större omfattning i jämförelse med andra 

hinder för angeläget bostadsbyggande i områden med bostadsbrist. 

 

http://www.region.sormland.se/


 

 

 

  

   

 
 

 

   

 Sid 2(2) 

Utredningen skulle även ta ställning till om det finns ett behov av och om det är 

lämpligt att låta bostadsförsörjningen kunna omfattas av bestämmelserna om 

riksintresse. Utredningen fann att detta inte är lämpligt, bl a fr att bostadsförsörjning 

främst är ett kommunalt och regionalt intresse. 

 

Det finns ett stort behov av att bostadsförsörjningen prioriteras i förhållande till 

andra intressen. En möjlighet att göra det i ett regionalt perspektiv föreslås i 

Bostadsplaneringskommitténs utredning (SOU 2015:59). Där framkom behovet av 

att stärka den regionala planeringen vad gäller bostadsplaneringen kopplat till annan 

regional planering så som infrastruktur- tillväxt- och kollektivtrafikplanering. Tanken 

i denna utredning var att hitta verktyg för att bryta den sektorsvisa planeringen. I en 

regional fysisk planering skulle delar av det som ligger i riksintresseutredningens 

begrepp ”väsentligt allmänt intresse” kunna omhändertas. Genom en regional fysisk 

planering, med kopplingar mellan olika administrativa nivåer, kan prioriteringar 

mellan intressen ske på en regional nivå istället för att hänskjutas till den kommunala 

översiktliga planeringen. Regionförbundet Sörmland var positiva till 

Bostadsplaneringskommitténs utredning och ser ett stort behov av att arbetet med 

dess förslag påskyndas.  
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