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Hållbar VA-utbyggnad 

 

• Miljönytta 

• Livskvalité 

• Finansiering 

• Tillväxtmöjligheter  

 

Utbyggnaden av VA görs av många olika skäl, förutom miljöaspekterna så vill vi att människor ska ha 

god tillgång till tjänligt vatten och ge möjlighet till att bygga bostäder på fler ställen. 

Finansieringen begränsar utbyggnadstakten och ger stora effekter på VA-taxan. Av den anledningen 

behöver utbyggnaden följa en strategi som leder till högre ekonomisk hållbarhet på kort och lång 

sikt. 

Definiera finansiellt hållbar utbyggnad - är det samma sak som taxeneutralutet?? 

Kommunen behöver helt enkelt fler abonnenter per sträckaöverföringsledning. 

Samordning mellan utbyggnaden och planerad nybyggnation måste därmed öka. 

Analys av ekonomiska effekter måste göras kontinuerligt. 

Skapandet av fler abonnenter inom VA områden och längs överföringsledningarna. Hur ordnas detta 

och vad krävs? 

Är vår upphandling effektiv och stöder ekonomisk hållbarhet? 

Hur bör vi jobba tillsammans med enskilda? 

Nyckeltal efterlyses för ekonomisk hållbarhet, t ex 

 

• abonnenter per sträcka överföringsledning 

• Möjliga abonnenter inom 10 år 

• Investeringskostnad i överföringsledning per ny abonnent 

• VA-skuld per abonnent 

• Ökning av skuld i förhållande till ökning av antal abonnenter 

För taxeneutral utbyggnad till område x krävs att antal befintliga och nya abonnenter per km 

överföringsledning överstiger Y stycken. 

 

• Strategi för markinköp i samband med VA - särskilt i kustzon.   

Aktivt borde en del områden av mark som kan komma planläggas i samband med nya större 

verksamhetsområden som ex kovikshamn, aröd, rörtången, tjuvkil, instön, sjöhed etc borde står på 
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bevakningslista, för att säkerställa möjlig förtätning, blandbebyggelse och framförallt 

kostnadstäckning, samt ge möjlighet till kommunala behov som ex förskola. 
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Handläggarens namn 
Linda Andreasson  

2021-06-16 

 
 
 
 

Remissvar - VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545-2) 

Sammanfattning 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs 

fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 

planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det.  

Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till att bereda och utreda frågan om att begära att 

få ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 

kommunerna, då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 

viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
VGR har skickat frågan på remiss till alla kommuner inom VGR. Remissen ska vara VGR 
tillhanda den 30 september. 
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 

lästips för fördjupning.  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska planeringen?   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring på regional 

nivå?  

Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?   

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL. 

  
                     I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 

miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. 
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till 
att minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i 
Västra Götaland. 
 
Redan idag samverkar kommuner och region m.fl. kring ett antal områden. VGR är regionalt 
ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS).  
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till 
regionens ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling 
och är en viktig del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa 
frågor är ett steg närmare en effektivare samhällsplanering.  
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
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områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. 
 
Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i 
och utvecklingen av kommunen. 
Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag 
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle vara 
en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle effektivisera 
det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i underliggande arbeten 
med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla den mellankommunala 
dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra intressenter eller myndigheter. Det 
skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen. Några ytterligare frågor än de som nämnts 
som behöver hanteras i ett större perspektiv är verksamhetsmark, besöksnäringen, 
masshantering, och invandring. 

 
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det 
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs avs. 
vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR. 
 
 

Juridisk bedömning  

Lagmässigt är en regionplan att betrakta som en översiktsplan, d.v.s. den är vägledande och 
inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner kan ge fördelar om de efterlevs men 
det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om överklagande i detaljplaner eller 
liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot motivera varför avsteg görs 
i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en kommun idag ska 
motivera avsteg från den egna översiktsplanen. 

 

Bakgrund 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs 

fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 

planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det. Som ett led i att 

åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 

förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 

tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”. 
 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat VGR om regionen bedömer att det 

finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen. 
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har 

lyfts på beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få 

synpunkter från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att 

VGR skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i kommunalförbunden som 

återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell remiss, samt 

att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
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Verksamhetens bedömning 

Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i 
och utvecklingen av kommunen. 
Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag 
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle vara 
en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle effektivisera 
det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i underliggande arbeten 
med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla den mellankommunala 
dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra intressenter eller myndigheter. Det 
skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen. Några ytterligare frågor än de som nämnts 
som behöver hanteras i ett större perspektiv är verksamhetsmark, besöksnäringen, 
masshantering, och invandring. 
 
 
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det 
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs avs. 
vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR. 
 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Ärendet har framför allt koppling till målet om en ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation och att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen. 

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Då ärendet handlar om samhällsplanering på ett övergripande sett berörs många av målen 
såsom rent vatten och sanitet, Hållbar energi, industri, infrastruktur och övergripande hållbara 
städer samt att bekämpa klimatpåverkan. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Det främsta styrdokumentet som berörs är kommunens översiktsplan som har en avgörande 
koppling till en ev kommande regionplan. 

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Ärendet berör inte direkt medborgaren men det skulle innebära en tydlighet i ett tidigt skede 
vad som är utgångspunkten i kommunens översiktliga planering. 
 

Ekonomisk bedömning 

Bedömningen är att ärendet inte har någon direkt ekonomisk påverkan men kan komma att ge 
resursmässiga vinster för kommunen avs bl.a. strategisk planering. 
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Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsens protokoll samt bilaga med svar på remissfrågorna skickas som 
remissvar till Västra Götalandsregionen. 
 
 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
verksamhetschef planering och myndighet sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   regionstyrelsen@vgregion.se Ange i ämnesraden ”Kungälvs kommun – 

Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”. 
 

För kännedom till: Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå, Anders Holm  SoU 
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Remissvar VGR regionplaneprogram 
 

 

Vilken inställning har kommunen till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar   

för regional fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland. 

  VGR önskar svar på följande frågeställningar: 

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 

Västra Götaland? 
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör kunna 

bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör då 

gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 

mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer. 

Bedömningen är kommunen Instämmer att det är viktigt att regionen stärks som helhet och får 

gemsamma prioriteringar som är väl förankrade. Det blir ett sätt att underlätta arbetet med de 

mellankommunala frågorna utifrån gemensamma ställningstaganden där samarbetet 

underlättas. Behov och prioriteringar blir tydliga och tungt vägande underlag i dialog mot 

staten avseende investeringar. Regionen får en gemensam bild vilket blir en styrka för 

regionens utveckling. I likhet med nuvarande GR strukturbild skulle ett övergripande 

strukturbild för regionen ge ett stöd till att utveckla nya kopplingar i regionen. 

Regionplaneprogrammet skulle innebära en Samordning av den strategiska planeringen. 

 

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja 

den kommunala fysiska planeringen?   

Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha ett regionalt perspektiv, ska ge ett 

stöd för kommuner och andra aktörer i deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och 

propositionen skrivs att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska 

underlätta den kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och 

planeringen av övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 

bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen. 

Bedömningen är att Regionplanen skulle effektivisera det strategiska arbetet i kommunen och    

stärka det mellankommunala samarbetet. Med regionplanen som stöd skulle det strategiska 

arbetet i kommunen mer kunna koncentreras till lokala frågor och fördjupningsarbete som i sin 

tur effektiviserar den fysiska planeringen samt genomförandet. Regionplanen skulle vara ett 

viktigt stöd i kommuner med begränsade resurser för bl.a. strategisk planering. Kommunen 

skulle få tillgång till rapporter och utredning som kommunen själv inte har resurser till att ta 

fram. Omfattning och strategisk placering av bostäder, verksamhetsmark och infrastruktur 

m.m. skulle vara förankrad i ett gemensamt underlag. 

Regionplanen skulle ge ett tydligare underlag för kommunen vid beslut om lokalisering i den   

egna översiktsplanen, detaljplanering eller andra beslut. Detta utifrån att alla kommuner 
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arbetar utifrån gemensamma mål. D.v.s. det är inte bara denna kommun som resonerar på 

detta sätt utan det är ett gemensamt ansvar. En regionplan skulle kunna förbättra det 

mellankommunala arbetet. 

 

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov 

av att samverka kring på regional nivå?  

Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns, 

t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och klimatfrågor, samt energiförsörjning. I 

förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta 

frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. 

Planeringen ska således gälla frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den 

enskilda kommunens. 

Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 

ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler? 

 

Det flesta frågor i strategisk planering berör ett bredare perspektiv än den egna kommunen och 

kan behöva hanteras på regional nivå men kanske i olika omfattning. 

Några ytterligare frågor som inte nämnts är verksamhetsmark, besöksnäringen, masshantering, 

och invandring. 
 

 Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?   

 Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha? 

Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med 
grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. 
Exempel på samverkansformer mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det 
regionala transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra Götaland är vi 
unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med berörda aktörer 
utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en grundläggande fråga. 
 

Det är viktigt för kommunen att känna delaktighet i den regionala planeringen och att det 

finna transparens. Tydliga processbilder behöver tas fram för att redogöra för hur arbetet 

kommer att gå till. Delaktighet behövs för både politiker och tjänstepersoner.  I det pågående 

arbetet inom det regionala transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom 

kollektivtrafiken finns idag oklarheter över processen.  

Kommunrepresentanter behöver medverka i någon form vid framtagande regionplan så att 

kommunen upplever en delaktighet. Ett församråd med skulle kunna genomföras innan det 

formella samrådet mellan VGR och GR samt kommunerna. 

GR skulle fortsatt ha en viktig roll liknande den som finns idag och hantera gemensamma 

frågor inom delregionen. Det är fortsatt så att kommunerna inom storstadsregionen har 

specifika frågor att samverka kring och att dessa ligger på en mer detaljerad nivå än en 

regionplan. Men det är viktigt att kommunen medverkar direkt i VGR arbetet och inte via GR. 

Detta skulle kännas otillräckligt. För Kungälvs kommun är det viktigt att ingå i arbetet inom GR 
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med dess specifika frågor men även i det större perspektivet med kopplingar åt andra håll där 

inte Göteborg är central punkt. 

 

 

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om 

att ansvara för regional planering enligt PBL. 

Kommunen ser positivt på att VGR hemställer om att få ansvar för regional fysisk 

planering enligt PBL i Västra Götaland. 

Bedömningen är att det skulle stärka och gynna regionen som helhet samt de kommuner som 

finns inom VGR. Det skulle effektivisera det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger 

effektivisering i underliggande arbeten med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle 

även förenkla den mellankommunala dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra 

intressenter eller myndigheter. Det skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen. 

För att regionplanen ska ge dessa fördelar krävs det ett samarbete vid framtagande av denna, 

så att kommunen använder den i arbetet med främst den egna översiktsplanen men även i 

många andra processer. 

En tydlig processbild behöver tas fram över hur framtagande av regionplanen och samverkan 

ska ske. Det finns otydligheter i det pågående arbetet mellan kommun/GR/VGR. 

En dialog kommer att behövas kring vilken detaljnivån som krävs på regionplanen för VGR bl.a. 

utifrån de sätt som arbetas med i andra regioner. 

 

Övriga synpunkter  

Inga övriga synpunkter. 
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Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som 
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”.  
 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen 
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell 
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
 

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Remissvar - VGR som regionorgan - KS2021/0545-2 Remissvar - VGR som regionorgan : Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som regionplaneorgan

Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     2 (4) 
 
 

Remissens frågeställningar  
 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  
Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland?  
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen?    
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 
kring på regional nivå?   
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?    
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL.  
• Övriga synpunkter   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  

   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     3 (4) 
 
 

I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   

  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  

Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
  

  
 
 
 

 



6 Remissvar - VGR som regionorgan - KS2021/0545-2 Remissvar - VGR som regionorgan : Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som regionplaneorgan

Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     4 (4) 
 
 

 
Svar på remissen  

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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Remissunderlag – remiss om regional fysisk planering 

enligt plan- och bygglagen – VGR som regionplaneorgan  
 

Innehåll 
Fakta om lagstiftningen ........................................................................................................................... 1 

Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande ............................................................................ 2 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö .................................................................................... 2 

Behovet av Regional fysisk planering ....................................................................................................... 2 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL ................................................................................ 3 

Regional fysisk planering utanför PBL ...................................................................................................... 3 

Samverkan är en förutsättning ................................................................................................................ 4 

Regional utblick, exempel från andra regioner ........................................................................................ 4 

Avslutande kommentar ........................................................................................................................... 5 

Lästips, länkar .......................................................................................................................................... 5 

 

 

Fakta om lagstiftningen   
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk 
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t 
ex översikts- och detaljplaner.   
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
  
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:  
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,  
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,  
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,  
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs,  
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa 
planer förhåller sig till regionplanen,  
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
  
I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden 
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. 
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
Regionplanen är inte bindande.  
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Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande   
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig 
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en 
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner 
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om 
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot 
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en 
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.   
 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö   
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:   
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen 
av bebyggelse och byggnadsverk.  
  
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver 
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad 
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse.  ”Med detta menas frågor som är regionala till 
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av 
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för 
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller 
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för 
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”   
 

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra 
Götaland.  
  
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen 
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer 
kring och här kan finnas erfarenheter.  
 

Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens 
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig 
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare 

en effektivare samhällsplanering.   
 

Behovet av Regional fysisk planering   
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas 
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning 
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över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete 
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.  
 

En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som 
finns.  Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks 
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är 
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns 
gentemot Norge och våra grannlän.   
 

Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där 
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov 
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala 
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen 
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.   
 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL   
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också 
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi 
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.  
 

Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och 
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en 
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den 
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. 
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag 
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på 
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga 
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.   
 

Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på 
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om 
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.  
 

Regional fysisk planering utanför PBL  
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av 
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt 
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin 
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika 
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering.   
 
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs 
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och 
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att 
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.  
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Samverkan är en förutsättning  
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga 
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver 
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer 
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.   
 
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med 
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en 
grundläggande fråga.   
 

Regional utblick, exempel från andra regioner  
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande 
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska 
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan.  Region 
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en 
kommande regionplan.   
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan 
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan 
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i 
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för 
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter, 
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi.  
 

 

Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.  
 

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera 
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2050), togs fram 2018.  
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering 
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika 
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planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga 
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.   
 

Avslutande kommentar  
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns 
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021 
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en 
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra 
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.  
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och 
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I 
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen 
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.  
  

Lästips, länkar  
• Förarbeten till PBL-förändringen:  
SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt 
propositionen 2017/18:266  
En ny regional planering - Regeringen.se  

  
• Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603 
- Riksdagen  

  
• På Boverkets hemsida finns mer information att läsa  

  
• Information om Region Skånes förslag till regionplan:  
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/  
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