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Yttrande över ”Regionplan för Skåne 2022-2040” 

Boverkets ställningstagande 

Boverket svarar här på länsstyrelsens begäran om yttrande över samråd för 

Regionplan för Skåne 2022-2040. Boverket avgränsar sitt svar till att övergri-

pande kommentera hanteringen av riksintressen och ge exempel på de råd om 

allmänna intressen, särskilt mellankommunala intressen, och synpunkter på 

statliga intressen utifrån myndighetens ansvarsområde. 

Boverkets synpunkter 
Riksintressen 

Det framgår inte av planen hur riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken har 

tillgodosetts och inte heller om några riksintressen riskeras att påtagligt skadas. 

Planen är väldigt övergripande och det är därför svårt att avgöra huruvida 

planen tillgodoser riksintressen och andra allmänna intressen. 

Råd om allmänna intressen 

Boverket har tagit fram en rad olika vägledningar och kunskapsunderlag kring 

allmänna intressen utifrån Boverkets ansvarsområden. Majoriteten av dessa 

riktar sig till kommunal översiktsplanering och inte primärt för regional fysisk 

planering. De vägledningar som valts ut här har dock en särskild koppling till 

mellankommunala intressen och vägledningarna bör därför i stora delar även 

kunna ge ett stöd vid regional fysisk planering enligt PBL. 

Regional fysisk planering 

Regionplanering handlar om att på en övergripande nivå planera och utreda 

frågor av regional betydelse som berör fler än en kommun. I Boverkets 

webbvägledning på PBL Kunskapsbanken finns övergripande information både 

om regional fysisk planering enligt PBL och Regional utvecklingsplanering. 

Mellankommunala och regionala förhållanden 

Boverket har uppdaterat och publicerat ny vägledning om hur planläggning bör 

ske med hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden. Boverket 

har även publicerat en vägledning när det gäller länsstyrelsernas tillsyn över 

användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner. 
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Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan 

Boverkets webbutbildning om klimatanpassning i planeringen handlar om vad 

klimatanpassad planering innebär och vad plan- och bygglagen reglerar. Den 

vänder sig i första hand till planerare på kommuner och länsstyrelser men även 

till andra som arbetar med klimatanpassning och klimatstrategier. 

Boverkets vägledning om översiktsplanering för minskad klimatpåverkan ger 

stöd och exempel på hur man kan nå ett ökat klimatfokus i 

översiktsplaneringen. Den är i första hand tänkt att vara till stöd för 

kommunala planerare som arbetar med översiktsplanering. Politiker och andra 

tjänstemän inom kommunen som jobbar med trafik, bostäder, grönstruktur, 

miljö, hälsa och andra frågor med koppling till den fysiska planeringen, kan 

också ha nytta av vägledningen liksom länsstyrelserna i sin roll av samrådspart 

till kommunerna. 

Transporter 

Boverkets vägledning om godstransporter i fysisk planering syftar till att öka 

kunskapen om hur planeringen av godstransporter kan få en tydligare roll i den 

fysiska planeringen. Vägledningen ska främst ses som ett stöd och inspiration 

till kommuner och regionala aktörer. Det regionala planeringsorganet ansvarar 

till exempel för den regionala infrastrukturen genom framtagande av regionala 

godstransportstrategier och regionala transportinfrastrukturplaner. 

Ekosystemtjänster och grön infrastruktur 

I Boverkets vägledning och utvecklad metod för ekosystemtjänster ges förslag 

på hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i 

planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. 

Boverket håller just nu tillsammans med Naturvårdsverket på att ta fram en 

vägledning om grönplanering. Vägledningen beräknas bli klar för publicering 

hösten 2021. 

Bostadsförsörjning 

Boverkets webbhandbok om bostadsförsörjningsplanering riktar sig i första 

hand till de som arbetar med att ta fram förslag till riktlinjer för 

bostadsförsörjningen i kommunerna. Regionen ska dock verka för att insatser 

som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses och 

kommunerna ska bereda Regionen tillfälle att yttra sig över planeringen för 

bostadsförsörjningen. Det ska framgå av regionplanen hur hänsyn har tagits till 

och hur planen har samordnats med kommunala riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Denna vägledning ger en överblick över förutsättningarna 

för kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.    

Hälsa, säkerhet och risk 

Boverkets vägledning om hälsa, säkerhet och risk fokuserar på hur dessa frågor 

kan hanteras i planläggningsprocessernas olika steg, från översiktsplanering till 

bygglov. Hur dessa frågor ska hanteras inom regional planering lyfts dock inte 

specifikt i vägledningen. Däremot finns en sammanställning med 

läsanvisningar till underlag och vägledningar för fysisk planering som har 

fokus på olika hälso- eller säkerhetsaspekter som även kan användas som stöd 

för regional fysisk planering. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-akademin/pbl-webbutbildningar/klimatanpassning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatpaverkan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/
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Arkitektur 

Boverket har ett övergripande ansvar för politikområdet ”Gestaltad livsmiljö” 

och har fått i uppdrag att samordna politiken, bevaka utvecklingen, höja 

kompetensen och vägleda statliga myndigheter, regioner och kommuner. 

Boverket har som ett led i detta arbete tagit fram en webbaserad vägledning för 

arkitektur och gestaltad livsmiljö. 

Vattenförsörjning 

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig 

med hänsyn till vattenförsörjning. Boverket har en vägledning för 

vattenförsörjning i översiktsplanering. Vägledningen är även applicerbar på hur 

vattenförsörjning kan hanteras ur ett regionalt perspektiv. 

 

I detta ärende har enhetschef Robert Johannesson beslutat och signerat beslutet 

elektroniskt. Föredragande har varit landskapsarkitekt Hanna Olin Petersson. I 

den slutliga handläggningen har också landskapsarkitekt Jon Resmark deltagit. 

Robert Johannesson 

enhetschef 

Hanna Olin Petersson 

landskapsarkitekt 

Kopia till: 

region@skane.se  
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