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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslår att regeringen avvaktar
med att bemyndiga Havs- och vattenmyndigheten att införa nya områden för
riksintressen tills dess att ett nytt riksintressesystem är framtaget. När
regeringen har ändrat systemet för riksintressen hemställer SKL att få
medverka.

Bakgrund
SKL utförde redan år 2011 en granskning av riksintressen som presenterades i skriften
”Hantering av riksintressen”. Där redovisas kritik på hur riksintressen hanteras och
fungerar idag. Det måste vara tydligare vad ett riksintresse är och omfattningen måste
minska om systemet ska kunna fungera.
Därefter har regeringen tillsatt en utredning för att föreslå effektivisering av
riksintressesystemet. Riksintresseutredningen lämnade sitt slutbetänkande ”Planering
och beslut för hållbar utveckling” till regeringen i december 2015. Utredningens
förslag har ännu inte remisshanterats. SKL är mycket angelägen om att detta sker så
att ett nytt riksintressesystem snarast kan beslutas som grund för ett nytt system.
Havs- och vattenmyndigheten pekar nu, i ett slutligt samråd, ut 28 nya områden av
nationell betydelse för vattenförsörjning.
SKL anser att det finns starka skäl för att säkra vattenförsörjningen, vilket är syftet
med förslaget till utpekade riksintresseområden med beskrivningar och bedömningar
för länsstyrelsernas arbete. Det är dock SKL:s bestämda uppfattning att förändrade
eller tillkommande riksintressen måste föregås av beslut om ett nytt reviderat
riksintressesystem. Behovet att just trygga vattenförsörjningen är ytterligare ett tungt
vägande skäl för snarast möjligt genomföra en sådan revidering.
SKL föreslår att regeringen avvaktar med att bemyndiga Havs- och
vattenmyndigheten att införa nya områden för riksintressen tills dess att ett nytt
riksintressesystem är framtaget. När regeringen har ändrat systemet för riksintressen
hemställer SKL att få medverka.
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