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Hemställan från Region Halland och Hallands läns 
kommuner gällande ansvar för regional fysisk 
planering 
(Dnr: Fi2019/01983)

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit del av Finansdepartementets remiss angående 
hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner om att omfattas av 
de bestämmelser som gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen (PBL) (2010:900).
Länsstyrelsen tillstyrker Region Hallands hemställan. 
Länsstyrelsen anser generellt att det är positivt att fler regioner får uppgifter 
kopplade till regional fysisk planering, eftersom det innebär möjlighet att se frågor 
som är viktiga för regionens utveckling i ett större geografiskt sammanhang än 
vad kommunernas översiktsplaner kan erbjuda. Bostadsförsörjning, transport-
infrastruktur, bebyggelsestruktur, grönstruktur och teknisk infrastruktur är 
exempel på frågor som är särskilt viktiga att hantera inom ramen för den regionala 
fysiska planeringen. Det kan även vara betydelsefullt att hantera tillväxtfrågor i 
regionplanen, samtidigt som det är viktigt att ha i åtanke att tillväxtplaneringen 
verkar i ett annat tidsperspektiv och beslutsstruktur än vad en regionplan gör. 
Länsstyrelsen ser den regionala fysiska planeringen som ett viktigt verktyg i 
arbetet med att nå nationella mål och genomförandet av Agenda 2030. 
Regionplanen innebär en konkretisering av hur utvecklingen i länet förhåller sig 
till relevanta mål och visar hur regionen utifrån de specifika förutsättningar som 
råder där kan bidra till att nå målen. Det innebär också ett stöd till kommunerna 
när de i sin tur ska hantera nationella mål och Agenda 2030 i sin översikts-
planering.  
Som Region Halland nämner i sin hemställan finns också ett behov av att se vissa 
frågor inte bara i ett mellankommunalt eller regionalt perspektiv utan även i ett 
mellanregionalt sammanhang. Länsstyrelsen anser att det finns skäl att i en 
regionplan beskriva utvecklingen i ett större omland, som Region Stockholm till 
exempel har gjort genom sin utblick över östra Mellansverige. Region Skåne 
arbetar nu med att ta fram en regionplan för Skåne och det borde därför finnas 
goda möjligheter till samarbete kring frågor som rör både Halland och Skåne. 
Även om övriga angränsande regioner inte omfattas av bestämmelserna om 
regional fysisk planering enligt PBL finns säkerligen andra former av samarbeten 
som kan användas för att få en gemensam diskussion om mellanregionala frågor 
som är viktiga för Region Hallands regionplan.
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Länsstyrelsen har ansvar för att företräda och samordna de statliga intressena i den 
regionala fysiska planeringen. Länsstyrelsen ska också ställa samman utredningar, 
program och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med 
mark och vatten i länet och som finns hos statliga myndigheter. Det är därför 
naturligt med en dialog mellan regionen och länsstyrelsen under arbetet med en ny 
regionplan. Länsstyrelsen i Stockholm vill framhålla vikten av att en sådan dialog 
inleds i ett tidigt skede. En god kännedom om länsstyrelsens roll och uppgifter så 
som de definieras i PBL och förordningen om länsstyrelseinstruktion och en 
kontinuerlig dialog skapar förutsättningar för länsstyrelsen att bidra till att 
regionplanen blir ändamålsenlig och att den kan vara vägledande för den fortsatta 
planeringen. 

Beslutet har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med Anna Knight som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också samhällsbyggnadsdirektör 
Åsa Ryding medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  
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