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§ 122 Dnr KS 2021/0082 

 

Svar på remiss - hemställan från Region Halland 

och Hallands läns kommuner gällande ansvar 

för regional fysisk planering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. som yttrande till Finansdepartementet avstyrka hemställan från Region 

Halland om ansvar för regional fysisk planering med hänvisning till 

Sveriges Kommuner och Regioners juridiska analys av lagstiftningen i 

plan- och bygglagen om regional fysisk planering, 

2. verka för att via kommun- och regionledningsforum återkalla 

hemställan om utökat uppdrag för regional fysisk planering enligt plan- 

och bygglagen, 

3. uttala vikten av ett nära och stärkt samarbete mellan Region Halland 

och de halländska kommunerna där kommunerna ansvarar för 

planering (enligt plan- och bygglagen) och Region Halland ansvarar för 

regional utveckling (enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar), 

4. paragrafen justeras omedelbart. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har den 2 februari 2021 fått en remiss från 

Finansdepartementet angående inkommen hemställan från Region Halland 

och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering.  

 

I hemställan framgår det att Region Halland vill bli tilldelad det utökade 

uppdraget för regional fysisk planering och Finansdepartementet vill ha 

kommunens synpunkter på den inkomna hemställan.   

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 maj 2021, § 231. 

Beslutsförslag 4 maj 2021. 

Remiss från finansdepartementet - Hemställan från Region Halland och 

Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering, 2 

februari 2021. 

Avsiktsförklaring gällande uppdraget Utökat ansvar för Regional fysisk 

planering, Region Halland 14 september 2020.  

Mötesanteckningar kommun- och regionledningsforum, 2 september 2020. 

Juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen om regional 

planering, SKR, 11 april 2019. 

PM som underlag i beredning av regional fysisk planering enligt kap 7 i 

plan- och bygglagen, Länsstyrelsen i Halland, 31 mars 2021. 
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Övervägande 

Ansvaret för regional fysisk planering 
Hemställan innebär en begäran om att omfattas av de bestämmelser som 

gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen, PBL.  

 

I nuläget ska regional fysisk planering enligt PBL ske i Stockholms län och i 

Skåne län. Regionen ansvarar för denna planering och det framgår av 7 kap, 

Regional fysisk planering, PBL vad uppdraget innebär. Regionen ska bland 

annat: 

 

• upprätta förslag till regionplan 

• yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under 

granskningstiden i fråga hur dessa planer förhåller sig till regionplanen 

• verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av 

bostäder kan tillgodoses 

• verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan 

och dess effekter. 

 

En regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och 

vattenområden och de riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och 

byggnadsverk som har betydelse för länet. Regionplanen, är liksom en 

översiktsplan, inte bindande.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tidigare SKL, tog i april 2019 fram 

en juridisk analys av de nya reglerna i PBL som kommunen tagit del av efter 

att avsiktsförklaringen togs fram och hemställan skickats in.  

 

Anledningarna till SKR:s tydliga avrådan är: 

 

• Planhierarki. Översiktsplanen kan överklagas om kommunen gör 

avsteg från regional plan. 

• Vägledande i teorin, styrande i praktiken. Domstolar kan betrakta den 

regionala planen som styrande. 

• Staten kan styra kommuner genom regionen. Statens möjligheter att 

driva sina intressen stärks. 

• Regionen bestämmer innehållet i den regionala planen. 

• Inskränkningar av kommunens självstyre. 

 

Med hänvisning till SKR:s tydliga rekommendationer, att regionalt 

samarbete kring fysisk planering sker utan regional planering enligt PBL, 

ställer sig kommunen inte bakom Region Hallands hemställan.  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta i första hand, via kommun- och 

regionledningsforum, verka för att återkalla hemställan om utökat uppdrag 
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för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen och i andra hand i 

remissvar till Finansdepartementet avstyrka hemställan. 

 

Samplanering i ett växande Halland 

Varbergs kommun, och Halland i stort, har under lång tid haft en stark 

tillväxt. För en hållbar samhällsutveckling är det relevant att studera 

mellankommunala frågor i Halland men också sätta Halland i ett 

sammanhang. Halland har goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt 

men till det kommer utmaningar att tillväxten ska kunna ske långsiktigt 

hållbart. Region Halland arbetar redan med en strukturbild för Halland där 

kommunerna deltar. 

 

Varbergs kommun vill betona vikten av att det finns ett nära och stärkt 

samarbete mellan Region Halland och de halländska kommunerna när det 

gäller utvecklings- och tillväxtfrågor. Kommunen anser att det samarbetet 

bygger på att kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen enligt PBL, 

och Region Halland ansvarar för regional utveckling, enligt lagen om 

regionalt utvecklingsansvar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Finansdepartementet 

Region Halland 
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