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Betänkandet SOU 2015:59 En ny regional 
planering – ökad samordning för bättre 
bostadsförsörjning 

Synpunkter 
MSB delar inte utredningens förslag utan anser att länsstyrelsen fortsatt ska ha 
i uppgift att bevaka att mellankommunal samverkan skett vid granskning av 
kommunernas översikts- och detaljplaner. Skälet är att behovet av att 
tillgodose mellankommunal samverkan i den fysiska planeringen spänner över 
fler områden än enbart bostads- och trafikförsörjningsfrågor. Exempelvis kan 
risker i en kommun ge effekter i en annan kommun, t.ex. vid etablering av 
riskfyllda verksamheter och anläggningar, risken för naturhändelsers negativa 
konsekvenser och störningar på tekniska system. 

Att förebygga händelser med omfattande samhällspåverkan behöver ofta ske i 
samverkan mellan kommuner. Länsstyrelsen har en samordnande roll enligt 
vissa författningar och kan därför ha bättre förutsättningar att bevaka de 
mellankommunala frågorna som rör fysisk planering. T.ex. med hänvisning till 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, 
lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor, plan- och bygglagen (2010:900), miljöbalken 
(1998:808) och förordningen (2009:956) om översvämningsrisker.  

MSB delar uppfattningen att det krävs helhetssyn när det gäller effekterna av 
ett förändrat klimat liksom klimatanpassning. Utredningen föreslår att 
samverkansorgan och landsting bland annat får i uppgift att verka för insatser 
som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan. Vid klimatanpassning och 
genomförande av åtgärder för att reducera påverkan på klimatet kan detta 
medföra direkt eller indirekt påverkan på grannkommuner och intilliggande 
län. Åtgärder för minskad klimatpåverkan kan ge positiva effekter så som 
minskad risk för trafikolyckor p.g.a. kortare transporter men också vissa 
negativa konsekvenser som nya olycksrisker (t.ex. nya bränslen i bilar). Båda 
dessa frågor behöver därför hanteras parallellt, inte i två separata spår. 

mailto:anna.granlund@msb.se


 

 

Avslutningsvis ser MSB ett behov av regional fysisk planering för landets 
storstadsområden. För övriga delar bör regional fysisk planering vara frivillig. 
Detta bör dock kunna hanteras inom befintliga lagrum. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Anna Granlund 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschefen Cecilia Nyström, tf. enhetschefen Anna Rinne, handläggaren 
Anna Nordlander och strategen Carina Larsson deltagit. 
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 Anna Granlund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia: Justitiedepartementet, Enheten för samordning av samhällets 
krisberedskap 
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