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Boverkets roll

Boverket ska verka för samordning av de statliga 
myndigheternas arbete med underlag för 
tillämpningen av 3 och 4 kap.

Myndigheterna ska efter samråd med Boverket 
lämna uppgifter i skriftlig 

Boverket har uppsikten över hushållningen med de 
mark- och vattenområden som omfattas av 
bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken. 

Boverket har dessutom allmän uppsikt över
hushållningen med mark- och vattenområden



12 ansvariga myndigheter

1. rennäringen - Sametinget,
2. yrkesfisket – Havs- och vattenmyndigheten,
3. naturvården och friluftslivet – Naturvårdsverket + HaV,
4. kulturmiljövården - Riksantikvarieämbetet,
5. ämnen eller material - Sveriges geologiska undersökning,
6. industriell produktion - Tillväxtverket,
7. energiproduktion o distribution – Statens Energimyndigheten,
8. kärnbränsle och kärnavfall - Strålsäkerhetsmyndigheten,
9. kommunikationer - Trafikverket och Post- och telestyrelsen
10. avfallshantering - NV,
11. vattenförsörjning - HaV
11. totalförsvaret - Försvarsmakten och Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap
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Riksintressen får konsekvenser!

• Länsstyrelsen får rätt att överpröva

• Ska tillämpas i 12 olika lagar

• Verksamhetsutövare och exploatörer måste 
förhålla sig

• Ska hanteras i öp



Översiktsplanen

3 kap. 5 § PBL

Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen 
avser att tillgodos de redovisade riksintressena.

Men det är inte kommunens sak att uttyda dem.



Värdena ska vara tydliga!

Operativa

Underlag konsekvensbeskrivning



Skilj på värden/funktioner och 
”säkerhetszoner”!





2015-09-24 Sida 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Värmland

Kronoberg

Norrbotten

Jönköping

Blekinge

Örebro

Dalarna

Västernorrland

Västerbotten

Östergötland

Halland

Västmanland

Jämtland

V Götaland

Skåne

Kalmar

Södermanland

Gotland

Uppsala

Stockholm
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Tack för mig!

otto.ryding@boverket.se





Geografisk fördelning av områden av riksintresse 

enl. 3 (grön) och 4 (rosa) kap. MB

Av landarealen (netto) för områden enl 3 och 

4 kap. MB finns ca

• 70 % i de fyra nordligaste länen

• 8 % i storstadslänen

Av landarealen (netto) för områden enl 3 kap. MB 

finns ca

• 76 % i de fyra nordligaste länen

• 7 % i storstadslänen

Störst omfattning (landareal, brutto) har områden av 

riksintresse enl. 3 kap MB för

• friluftsliv (ca 8,1 milj. ha)

• naturvård (ca 7,9 milj. ha)

• rennäring (ca 7,1 milj. ha)

• kulturmiljövård (ca 1,7 milj. ha)

(Landareal för hela riket är ca 41 milj ha.)

Källa: SCB 2015


