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Boverkets roll

• Allmän uppsikt över hushållningen med 
mark- och vattenområden

• Uppsikt över hushållningen med mark- och 
vattenområden enligt 4 kap. MB

• Verka för samordning av myndigheternas 
arbete med riksintressen

(Hushållningsförordningen 1 a §)
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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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Regeringsuppdrag 2014

+ samordna sektorsmyndigheternas arbete 
med riksintressefrågan i syfte att förtydliga 
riksintresseunderlaget och att hålla det 
uppdaterat.

+ efter samråd med berörda myndigheter ta 
fram en vägledning om vad påtaglig skada 
på riksintressen innebär i planprocessen.

Slutrapport 15 april 2017
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Boverkets vägledning - syfte

• Likartad struktur för hur 
riksintresseanspråken väljs ut 
och beslutas

• Överblick av sektorerna 
relevant för fysisk planering   

• Likartad redovisning och 
framtagande av metadata 

• Aktuella riksintresseområden 
och värdebeskrivningar



Riksintressemyndighetens beslut

• Motiv för utpekandet och hur 
det aktuella området svarar mot 
kriterierna i 
sektorbeskrivningen

• Redogörelse för de samråd 
som hållits 

• Karta av aktuellt område med 
motivering för vald avgränsning

• Värdebeskrivningen som bör 
vara så tydlig att det utifrån den 
går att förhålla sig till om en 
viss åtgärd kan skada det 
utpekade intresset



Redovisning av beslut och underlag på 
egen hemsida och förmedlas
• Sektorsbeskrivning inklusive 

kriterier med metadata,
• samlad redovisning av 

sektorns riksintresseanspråk 
med metadata,

• myndighetens beslut med 
motivering för varje område 
med karta, värdebeskrivning 
samt metadata och

• metadata för geografisk 
information görs utifrån 
geodataportalens krav och 
placeras också där.

Det går inte att v isa bilden för tillfället.



Vägledning påtaglig skada -
Underlag

Förarbeten  (prop 1985/86:3, 1997/98:45 och 1994/95:230)

Boken om översiktsplan 1996 m m

Regeringsavgöranden och domar 

Underlag riksintressemyndigheterna

”kan gripa in mot kommunala beslut som innebär att ett 
riksintresse hotas oavsett om hotet ligger inom ett område 
av riksintresse eller i sådan närhet av området att 
riksintresset hotas” (prop 1985/86:3 s 117)
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Proposition 1985/86:3

Eftersom reglerna till övervägande del skall 
tillämpas vid beslut där breda markpolitiska 
bedömningar måste göras, måste 
regelsystemet utformas så att det finns 
utrymme för avvägningar. 

För att de allmänt hållna reglerna i NRL skall 
få avsedd verkan krävs ett väl utvecklat 
system för kunskapsförsörjning. 
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Dialogen stat - kommun

Länsstyrelsen samtalsledaren…

i en dialog där bägge parter är tysta.
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Fokus

Tydliga värdebeskrivningar

Översiktsplanens roll
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Medskick från prop. 1985/86:3

”Jag vill alltså betona att avgränsningen av 
områden skall göras utifrån de värden som 
verkligen är skyddsvärda.” (s 117)

”…har jag vidare framhållit att de relativt 
odefinierade, stora områden som i vissa 
fall angetts som riksintressanta för /…/ nu 
bör kunna begränsas och precisers 
närmare” (s 165)
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Vad gör vi med 4 kap. 
områdena? 
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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
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Att fundera på

Hur väl måste ett riksintresses 
värden/egenskaper vara beskrivna i ett 
riksintressebeslut för att man ska kunna 
hävda påtaglig skada? 

Vems ansvar är det att tydliggöra vad som kan 
utgöra påtaglig skada?
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Skilj på värden/funktioner och 
”säkerhetszoner”!



Norrvikens trädgårdar



2017-06-16 Sida 21

Tack för mig!


