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SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete granskar hur konflikten mellan försvaret, med 

inriktning på militärt flyg, och förnybar energi genom vindkraft hanteras i 

den fysiska planeringen. Studien bistår med faktamaterial från båda 

parter i konflikten i en objektiv framställning. Konflikten granskas på 

nationell likväl som på lokal nivå.  

En bakgrundsbeskrivning av försvarets förändrade roll sedan kalla kriget 

ges. Parallellt beskrivs lagstiftningens utveckling sedan arbetet med den 

fysiska riksplaneringen började på 1960-talet.  

Totalförsvaret ges företräde enligt miljöbalken, då samexistens med 

motstående riksintressen anses vara oförenlig. Riksintressesystemet i 

Sverige framstår enligt granskningar som komplicerat och ineffektivt. 

Begreppet riksintresse uttrycks i utredningar vara urholkat och ska ha 

förlorat sin legitimitet. Av media och granskningar från Boverket och SKL 

framkommer det att en konflikt upplevs mellan de motstående intressena 

som tas upp i denna uppsats.  

Att Försvarsmakten går under totalförsvaret och fyller en bredare 

funktion i samhället än väpnad strid påvisas i uppsatsen och är av relevans 

för att kunna förstå företrädet i miljöbalken.  Flertalet av de 

vindkraftärenden som Försvarsmakten får in godkänns och den totala 

potentiella exploateringen av vindkraftverk överstiger Sveriges mål. 

Hanteringen av de fall då Försvarsmakten har erinran mot exploatering 

kan upplevas konfliktfyllt, detta beroende på riksintressenas olikvärdiga 

maktställning i lagstiftningen.
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BEGREPPSFÖRKLARING 

En del förkortningar och begrepp kommer att användas i arbetet och en enklare sammanfattning görs för att underlätta och tydliggöra. 

LAGSTIFTNING OCH DOMSTOLAR: 

PBL  Plan- och bygglagen  

MB  Miljöbalken  

NRL  Naturresurslagen 

FRP  Fysisk riksplanering 

SOU  Statens offentliga utredningar 

Prop.  Proposition: förslag på ny lag eller lagförändring av Regeringen 

Riksintresse Mark- och vattenområde av nationell betydelse för syften enligt 3 och 4 kapitlet i MB 

MMD Mark- och miljödomstolen 

MMÖD Mark- och miljööverdomstolen 

 

ORGANISATIONER OCH AKTÖRER 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting: en politiskt ledd organisation för landets kommuner, landsting och regioner 

LST Länsstyrelsen: företräder staten regionalt 

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende 

Naturvårdsverket Myndighet som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går 

Energimyndigheten Myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem 

Svensk Vindenergi Branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft 

 

BEGREPP SOM RÖR FÖRSVARET 

FM Försvarsmakten 

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 

FMV Försvarets Materielverk  

FTN Försvarsmaktens Telenät 

MUST Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 

Totalförsvaret Samlingsnamn för de instanser som arbetar för att försvara Sveriges säkerhet 

Civilförsvaret Försvaret för civilt skydd, främst deltagande i naturkatastrofer också bistående Försvarsmakten vid väpnat krig 

MSA-ytor ”Minimun Safe Altitude”: en zon som sträcker sig från marken till 300 meter över högsta hinder 
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1 INLEDNING 

Denna inledande del av uppsatsen ger en bakgrundsbeskrivning och 

motiverar valet av ämne. De grundläggande utgångspunkterna för studien 

presenteras. 

1.1 BAKGRUND 

Det pågår en debatt i media och mellan anställda i kommun och stat hur 

riksintressen bör hanteras. Sedan plan-och bygglagen (PBL) stiftades 1987 

har systemet för riksintressehantering granskats och i synnerhet 

ifrågasatts (Larsson 2011, s. 14). I Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) senaste granskning framkommer det att kommunalt verksamma  

planerare ser arbetet med riksintressen som en belastning och inte som 

en tillgång (SKL 2011, s. 4). Systemet för hantering av riksintressen 

upplevs som oskarpt och svårt. Konflikter mellan staten och kommunerna 

uppstår när riksintressen skall pekas ut och kring hur de senare skall 

tolkas i den fysiska planeringen (Larsson 2011, s. 14).  

Sveriges Kommuner och Landsting  menar att en stor del av 

problematiken med hanteringen av riksintressen grundar sig på att 

begreppet i sig har förlorat legitimitet (SKL 2011, s. 1). Anledningar till 

denna urholkning av begreppet bygger på att beskrivningarna av 

riksintressen emellanåt är otydliga. Mer specifikt får detta ett utfall där 

överdrivet stora områden tas i anspråk och värderingen av områdena inte 

kan framhävas. Att aktualiteten på de utpekade intresseområdena är ur 

datum är ytterligare ett hinder för att uppnå en duglig 

riksintressehantering. Det framförs i granskningen av en medlem i 

kommunstyrelsen i Uppsala att ”förändrade förhållanden gör att 

riksintressen måste omprövas” (SKL, 2011, s. 3). Detta citat sätter ord på 

fenomenet med oaktuella riksintressen som inte följer 

samhällsutvecklingen.  

Att det verkar finnas en förskjutning mellan systemet för hantering av 

riksintressen, vilket grundar sig på lagstiftningen, och 

samhällsutvecklingen är fenomenet som ligger till grund för ämnesvalet. 

Fokus specifikt för denna kandidatuppsats ligger på försvarets intressen i 

konflikt med intresset för förnybar energi i form av vindkraft. På en mer 

detaljerad nivå undersöks konflikten mellan militärt flyg och 

vindkraftsexploatering. De olika riksintressena har olika ställning i 

lagstiftningen, samtidigt som intressenas förhållande i samhället 

förändrats märkbart de senaste decennierna. För att förstå de 

bakomliggande orsakerna till systemet för riksintressehanteringen och 

således lagstiftningens utformning handlar nästa avsnitt om de politiska 

beslut och regleringar som format dagens lagstiftning. 

1.1.1 FYSISK RIKSPLANERING 

Under 1940-talet efter det andra världskriget rådde en planoptimism i 

Sverige. Den framgångsrika regleringen av resursanvändningen under 

kriget önskades fortsätta även efter krigets slut. Lagstiftning om byggande 

och planering krävdes. Det som främst ledde fram till kravet på reglering 

var den spontana bebyggelseutvecklingen som tenderade att växa fram i 

avsaknaden av en översiktlig planering. Fenomenet kallades ”planlöshet” 

(Strömgren 2007, .s 89). 

Strömgren (2007, s. 89) beskriver att det 1947 således infördes en 

byggnadslag som i huvuddrag innebar att det kommunala planmonopolet 

växte fram med avsikt att styra över de allmänna intressena på ett 

översiktligt plan. Redan under denna period föreslogs och diskuterades 
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införandet av övergripande riktlinjer i form av en generalplan. 

Generalplanen skulle enligt statens offentliga utredning (SOU) 

1945:15:181 tydligt ange ”den tänkta utvecklingen i stort inom staden 

eller samhället” (Strömgren 2007, s. 93). 

Trots den förändring i svensk planering som byggnadsstadgan från 1947 

innebar, kritiserades fortfarande plansystemet. Byggnadsstadgan och det 

nya plansystemet verkade inte råda bot på planlösheten, vilken återigen 

sågs som huvudproblemet. Vad som eftersträvades var mer översiktlig 

planering av styrande slag. Som svar på fortsatt kritik mot plansystemet 

påbörjades arbetet med fysisk riksplanering (Strömgren 2007, s. 119). 

Sveriges välbehållna tillstånd under efterkrigstiden kallas för rekordåren 

och artade sig så att den svenska industrin blomstrade och landet befann 

sig i en expansiv fas. Larsson (2011, s. 14) redogör för hur rekordåren 

resulterade i att befolkningen förflyttade sig från landsbygden till staden. 

Den ökade urbaniseringen hade konsekvenser såsom ökad bilism, mer 

tillgång på fritid för människorna, samt ökade ekonomiska resurser. Ur 

detta växte behov av friluftsliv och fritidsbebyggelse och således en 

efterfrågan på markområden kring kusten. Även industriernas ökade 

markintresse för nylokaliseringar gjorde att efterfrågan på naturresurser i 

landet togs till en ny dimension. 

Vid den här tiden vägde exploateringsintressen tyngre än 

bevarandeintressen. Den fysiska riksplaneringen var ett steg i ledet mot 

att stärka samhällets inflytande över användningen av landets 

naturresurser och möjligheten att förebygga skador på miljön (Larsson 

2011, s. 14). Den fysiska riksplaneringen möjliggjorde ett styrande över 

hushållningen, och då i huvudsak i bevarandesyfte, av de naturresurser 

som var av nationellt intresse, även kallade riksintressen (Larsson 2011, 

s.15). Nationella intressen av sådant slag är exempelvis områden avsatta 

för naturvård, kommunikation, energiförsörjning eller totalförsvaret (SKL 

2011, .s 24). 

En föreställning om att fysisk planering borde drivas politiskt istället för av 

experter förekom under 1960-talet. Detta som en reaktion på den låsta 

planering som tidigare bedrivits av de professionella planerarna.  

Anpassningsbar, politisk och total var ledorden för denna tids plandiskurs 

(Strömgren 2007, s. 130). Detta perspektiv på planering och det 

omfattande arbetet med riksplaneringen ledde till att statens planverk 

inrättades 1967. Statens planverk skulle tillhandahålla underlag och 

arbeta med framtagandet av riksplaneringen (Strömgren 2007, s. 119).   

Först på 1970-talet presenterades proposition 1972:111 innehållandes 

riktlinjer för hushållningen med mark och vatten. Ytterligare arbete med 

den fysiska riksplaneringen förutsattes i propositionen och så fortskred 

det. I propositionen föreslogs att kommunerna skulle arbeta vidare med 

riktlinjerna och precisera dem i sin översiktliga planering. Mellan 1973-75 

togs därför kommunomfattande program fram med åtgärder enligt 

riktlinjerna. Under nästa tvåårsperiod fullbordades de ovan nämnda 

åtgärderna. Programmen med riktlinjerna var inte juridiskt bindande, 

liksom översiktsplaner inte är idag, med anledning av att de skulle vara 

anpassningsbara och kunna bearbetas under tid (Larsson 2011, s. 15). 

Under efterföljande år visade sig resultaten av kommunernas arbete med 

den översiktliga planeringen. Länsstyrelsen och regeringen tog beslut 

utefter de resultat som kunde utläsas och kompletterade regleringarna 

därefter. Utredningar gjordes och propositioner lades fram om att 

riktlinjerna nu borde få juridisk rättsverkan. Först 1987 lagstadgades 

riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Detta var i samband med att 
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plan-och bygglagen och naturresurslagen (NRL) vann laga kraft. 

Riktlinjerna fördes in i NRL. Idag och allt sedan 1999 återfinns riktlinjerna i 

miljöbalken, 3 kapitlet (Larsson 2011, s. 15). 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Huvudsyftet med den fysiska riksplaneringen var att införa makten över 

hushållning med mark- och vattenområden, för att främst kunna bevara 

naturresurser av nationellt intresse. Av tidigare forskning, granskningar 

och samhällsdebatten framgår det att kritik riktas mot hur 

riksintressesystemet ser ut och vad det får för utslag. Avvägningen mellan 

riksintressen är svårhanterlig för kommunerna. De blir beroende av det 

varierade underlag som länsstyrelsen (LST) ska tillhandage. Det är statliga 

myndigheter som å ena sidan pekar ut intressena och kommunen som å 

andra sidan skall tillgodose dem. LST arbetar däremellan. Myndigheterna 

är dessutom sällan överens hur den geografiska avgränsningen och dess 

influensområde skall definieras (Larsson 2011, s. 15) 

Den här uppsatsens angreppssätt att undersöka två specifika 

riksintressen, försvarets intresse med inriktning på militärt flyg och 

intresset för förnybar energi med fokus på intresset för vindbruk, är ett 

avsiktligt val med kännedom om att intressena står i konflikt med 

varandra. De båda intressena har olika ställning i miljöbalken. Försvaret 

har en starkare ställning i MB. I den konkreta samhällssituationen ter det 

sig att försvaret i stort har omdanats och verksamheten reducerats sedan 

kalla kriget tog slut. Under 2000-talet har intresset för förnybar energi 

blossat upp i samhällsdebatten. Inte minst anses det som ett aktuellt 

intresse inom fysisk planering, i arbetet mot en hållbar ekologisk 

utveckling. Detta med anledning av möjligheten att kunna förebygga och 

hantera klimatkrisen som spås stå inför dörren.  

Att undersöka hur konflikten mellan de valda riksintressena hanteras i den 

fysiska planeringen nationellt och lokalt, med anknytning till historisk 

betydelse i lagstiftning och samhället, samt nutida ställning är därför av 

stort intresse. 

1.3 SYFTE 

Syftet är att granska hur försvarets intressen, med fokus på militärt flyg, 

hanteras i den fysiska planeringen när de står i konflikt med riksintresset 

förnybar energi i form av vindkraftsutbyggnad. 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Huvudfråga: 

- Hur hanteras konflikten mellan försvarets intresse, med fokus på 

militärt flyg och intresset för förnybar energi i form av 

vindkraftsutbyggnad i den fysiska planeringen? 

Underfråga: 

- Hur påverkar lagstiftningen konflikten? 

Frågeställning kring försvarets roll: 

- Hur har försvarets roll i samhället och i lagstiftningen utvecklats 

sedan 1960-talet? 

Frågeställningar till slutsatserna: 

- Finns det en förskjutning mellan lagstiftningen och 

samhällssituationen, som konkretiseras i den fysiska planeringen? 
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- Är avvägningarna som görs i riksintressekonflikten rimliga enligt 

lagstiftningen/enligt samhällssituationen? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

För att möjliggöra en djupare analys av syftet lades fokus på den 

kvalitativa innehållsanalysen och därav är fallstudien av mindre 

omfattning. 

Fler planeringsdiskurser än den rationella och den kommunikativa och 

dess inverkan på svensk planpolitik har inte medtagits i studien. 

En internationell jämförelse beskrivs för att få fram den nationella 

hanteringen av konflikten. Vidare jämförelse av hanteringen av konflikten 

internationellt har inte gjorts.  

Studien avgränsar sig mot att undersöka konflikter mellan vindkraft och 

försvarets intressen utöver det militära flygvapnet., såsom tekniska 

system.  

Denna uppsats avgränsar sig mot andra förnybara energikällor. 

Avgränsning mot historik och djupare analys av vindbruket i sig har gjorts.  

Tillgång på handlingar och juridisk kompetens har avgränsat analysen av 

domarna i fallstudien. 
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2 METOD 

Detta avsnitt klarlägger vilka arbetsmetoder som använts och vilket 

material som varit till nytta för att uppsatsen kunnat nå sitt syfte. 

2.1 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Det huvudsakliga metodvalet är en kvalitativ innehållsanalys av skriftliga 

handlingar. Metoden tillämpas för att söka svar på frågeställningarna i 

den utvalda litteraturen. Innehållsanalys är en metod som i princip kan 

användas på de flesta texter och är en logisk teknik (Denscombe, 2009, s. 

307). Innehållsanalysen möjliggör avslöjande av ”dolda” sidor av det som 

kommuniceras genom texten (Denscombe, 2009, s.308). Metoden är 

passande då syftet är att djupare granska konflikten som framgår av 

media och genom granskningar av professionens uppfattning. 

Innehållsanalysen i denna uppsats klassificeras som kvalitativ då den 

kännetecknas av att ha ord som den centrala analysenheten, fungerar i 

beskrivande syfte och är en småskalig studie (Denscombe, 2009, s. 320-

321). 

Genom innehållsanalys avslöjas vad texten framhäver som relevant, vilka 

prioriteringar som skildras och vilka värderingar som framförs 

(Denscombe, s 2009, s. 308). De upptäckterna, tillsammans med 

information om hur idéer hänger samman, är grundläggande för 

metodvalet. 

En öppen forskningsdesign har tillämpats. Detta visar sig genom att 

materialet inte varit förutbestämt utan kunnat kompletteras under 

arbetets gång. Flertalet propositioner är underlaget i avsnitt 4.1 för att 

beskriva den historiska bakgrunden och utgångsläget för försvarets roll 

och lagstiftningen. För att kunna utläsa om det finns någon förskjutning 

mellan samhällssituationen och lagstiftningen undersöks båda 

alternativen var för sig, innan någon jämförelse görs.  

Resultatet av detta avsnitt besvarar underfrågan: 

- Hur har försvarets roll i samhället och i lagstiftningen utvecklats 

sedan 1960-talet? 

I avsnitt 4.2 har urvalet litteratur fokuspunkt på dokument som speglar 

situationen idag. Artiklar och radiointervjuer, samt utredningar från SKL 

och Boverket utgör grund för detta avsnitts innehållsanalys. Tillsammans 

med information från högkvarteret och yttrandedokument från 

exempelvis näringsdepartementet ges en opartisk bild av konflikten 

mellan försvarets intressen och vindkraft i dagsläget. 

Kapitel 4.2 mynnar ut i två djupdyk inom ämnet var fokus ligger på 

konflikten mellan militärt flyg och vindkraftverk. Det ena djupdyket 

analyserar i avsnitt 4.3 hur konflikten ser ut ur ett nationellt perspektiv. 

Där är regeringsuppdraget som gavs till totalförsvarets forskningsinstitut, 

dess resultat och tillhörande yttranden från olika instanser huvudmaterial 

för innehållsanalysen. 

Det andra djupdyket görs genom fallstudien i 4.4, som närmare beskrivs i 

nästa avsnitt. 

2.2 FALLSTUDIE 

Fallstudiens syfte är för att åskådliggöra hanteringen av riksintressena på 

lokal nivå i den fysiska planeringen. Det utvalda fallet är den militära 

flygplatsen Såtenäs. Tre domar från mark- och miljööverdomstolen 
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granskas och analyseras i fallstudien, tillsammans med 

bakgrundsinformation om flygplatsens utgångsläge. 

På samma vis som litteraturen i föregående avsnitt analyseras domarna 

från mark- och miljööverdomstolen. En kvalitativ innehållsanalys görs för 

att söka svar på frågeställningen: 

- Hur påverkar lagstiftningen konflikten? 

Att välja fallet Såtenäs och utgå ifrån det motiveras genom att det 

utmärks vara ett konfliktfyllt område, med ett utmålat stoppområde och 

redan befintliga vindkraftverk och andra höga hinder. Det är även en 

flygplats där jetplan flygtränas och ställer höga krav på bevarandet av 

försvarets intresse. Dessa kännetecken är signifikanta för fenomenet som 

undersöks. En fallstudie är en strategi för att undersöka något i detalj 

(Denscombe 2009, s. 60).  

Fallstudien av Såtenäs är en teoriprövning av en undersökningsenhet. 

Försvarets roll, lagstiftningen och situationen idag skildras i kronologisk 

ordning fram till kapitelet för fallstudien. Fallstudien prövar den tes och 

framställning som blir uppenbarad genom innehållsanalysens 

beskrivningar. 

2.3 METODKRITIK 

En stor del av dokumentstudiens material är statspublikationer i form av 

propositioner och utredningar. Som informationskälla kan de anses vara 

auktoritativa, objektiva och faktabaserade (Denscombe 2009, s. 295). 

Enligt Denscombe (2009, s. 296) kan denna beskrivning ibland ifrågasättas 

beroende på de data som de innehåller. De publikationer som undersöks 

är propositioner, utredningar och yttranden. En proposition är ett förslag 

från regeringen till Sveriges riksdag, som är beslutsfattare om nya lagar 

och lagändringar (Regeringskansliet, 2013). Med vetskap om att 

handlingarna i grunden utformats i ett demokratiskt styrelseskick av 

folkvalda politiker, i olika formationer av regeringar under åren, 

framkommer flera politiska perspektiv. Det resulterar i en nyanserad 

framställning. De ursprungliga dokumenten speglar således svensk 

planpolitik över tid.  

Svårigheter med att granska dokument är att källans trovärdighet måste 

bedömas innan användning. Det förutsätter att brukaren av källan är 

klarsynt med hur informationen skall förstås och ska kunna avgöra 

trovärdigheten (Denscombe, 2009, s. 309). Granskningen av dokumenten 

har gjorts genom analys av de ursprungliga dokumenten utan omskrivning 

av en andra part. 

Att göra en kvalitativ innehållsanalys innebär att dokumentens innehåll 

bryts ner och analyseras. En begränsning med denna metod är således att 

metoden kan tendera att lyfta ut enheterna och deras betydelse ur sin 

kontext. Även författarens intentioner med texterna kan utgå genom 

nedbrytningen av helheten (Denscombe, 2009, s.308).  

Viss statistik förkommer och härstammar från både Försvarsmakten och 

vindkraftsbranschen. Läsaren bör ha i åtanke att statistiska dokument inte 

alltid kan betraktas som ”objektiva fakta”. Det som mäts kan vara 

komplicerat och egenintressen kan ligga bakom framställningen av 

statistiken (Denscombe 2009, s. 304). Varje statistisk tabell förbehålls 

därför kunna approberas utan ifrågasättande.  

Reservation görs också för användandet av dagstidningar, som under en 

egen rubrik Massmedias avspegling utgör underlag. Detta avsnitts syfte är 
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att reflektera den aktuella bilden av konflikten mellan riksintressena som 

ges i media. I vissa fall är nämligen ”pressen” en värdefull 

informationskälla (Denscombe 2009, s. 296). I detta hänseende bedöms 

avsnittet ge en återgivelse av konflikten som den bör upplevas av lekmän. 

Forskning som är baserad på dokument har sina fördelar vilka ligger till 

grund för mitt val av metod. Tre av de största nyttorna med 

tillvägagångssättet är de stora mängderna information som dokument kan 

innehålla. Kostnadseffektiviteten det innebär att skaffa fram data i form 

av dokument och statistik är en andra fördel. Beständigheten i 

informationen är den tredje fördelen, vilken grundar sig på att källorna 

kan kontrolleras av en andra part (Denscombe 2009, s. 316). 

Kritik mot fallstudie som metod riktas främst till trovärdigheten i 

generaliserbarheten. För att minska tvivel är det av stor vikt att öppet 

redovisa i vilken mån det går att generalisera utifrån den gjorda studien 

(Denscombe, 2009, s. 72) Fallstudien i denna uppsats utgör en mindre del 

av undersökningen. Medvetenheten om att det inte går att generalisera 

utefter tre domslut och en militär flygplats framgår. Fallstudie som metod 

är för att undersöka fenomen som de naturligt uppträder (Denscombe, 

2009, s. 71). Fallstudien och de valda domarna illustrerar i detta 

examensarbete hur verkligheten kan te sig. 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I denna del ges en översikt över tidigare forskning och hur den genererar i 

den teoretiska ramen. 

3.1 TIDIGARE FORSKNING 

I boken Urban Planning Theory since 1945 av Nigel Taylor (1998, s.5) 

framkommer de genomslagskraftiga idéer som har haft inflytande på 

samhällplaneringen. Taylor kartlägger i slutet på 1990-talet vad för 

paradigm som avlöst varandra fram till dess. Han nämner rationell 

planeringsteori och även kommunikativ planeringsteori som en senare 

diskurs. 

Andreaz Strömgrens doktorsavhandling från 2007 har titeln Samordning, 

hyfs och reda- Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945–2005. 

Den avhandlar hur planeringsteorier påverkat den svenska planpolitiken 

och därmed lagstiftningen. Strömgren menar att tidigare forskning belyser 

att skiften har skett gällande planeringperspektiven. De fem 

planeringsdiskurserna som Strömgren framhåller speglar genomgripande 

skillnader i synsättet på planering. Strömgren anknyter till Nigel Taylor, 

som beskrivs mena att planering som rationell beslutsprocess var ett 

paradigm med stor genomslagskraft som påverkade planeringen från 

1960-talet fram till 1980-talet. Efter övergången till planering som 

rationell beslutsprocess från det första paradigmet på 1940-talet, 

planering som fysisk design, skall under 1980-talet en kommunikativ 

planering genomsyrat planpolitiken. En postmodern planeringsaspekt 

förefaller under 1990-talet tagit över och efter det talas det om att en 

diskurs i form av planering som libertianism kommit att bli ett alternativt 

förhållningssätt (Strömgren 2007, s 33). 

Strömgren menar dock att det finns en stabilitet i svensk planpolitik som 

bygger på en rationalitet. Strömgren definierar den svenska planpolitiken 

som ”anpassningsbar, politisk och total”, med huvudmål att åstadkomma 

rationella beslutsprocesser för att kunna avväga konkurrerande intressen 

och ompröva tidigare beslut (Strömgren 2007, s. 229). 

Just riksintressen och hanteringen av dem handlar om avvägningar mellan 

konkurrenter om samma markanspråk, vilket kopplar ihop teorin om 

rationella beslutsprocesser med uppsatsens innehåll.  

Abdul Khakee behandlar i sin forskning de olika skiftena av 

planeringsteorier som påverkat utvecklingen till den som är idag. Med ett 

annat huvudsyfte, nämligen att beskriva medborgarinflytandets 

utveckling inom planeringen sedan 1940-talet, berättar Khakee om de 

planeringsteoretiska ansatserna som påverkat planeringspraxis 

(Justitiedepartementet 1999, s. 199).  Den kommunikativa 

planeringsteorin framställs av Khakee som ifrågasättande av det rationella 

planeringsperspektivet.  

Strömgren och Khakee belyser vikten av den representativa demokratin 

som norm i svensk planpolitik. Planering som rationell beslutsprocess är 

det enda av paradigmen som är förenlig med idén om den representativa 

demokratin. Det är en bidragande orsak till att det framstår som det 

dominerande perspektivet i svensk planering (Strömgren 2007, s. 242).  

Den kommunikativa planeringen omnämns influera dagens planering. Den 

ifrågasätter den representativa deokratin  och föreslår en ny typ av politik 

var medborgarinflytandet har en starkare roll ( (Justitiedepartementet, 

1999, s. 207). 
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Att Strömgren påvisar en stabilitet i den svenska planpolitiken och en 

ihållande diskurs om planering som rationell beslutsprocess gör att den 

rationella diskursen belyser min teoretiska ansats. Tillsammans med den 

kommunikativa planeringsteorin, som utmanar svensk planpolitik med 

representativ demokrati som norm, utgör de grunden i den teoretiska 

kontexten.  

3.2 TEORIANKNYTNING 

Användningen av teori och begrepp från teorin är för att beskriva, förklara 

och förutsäga kring fenomenet (Rienecker & Jørgensen 2008, s. 279). Två 

planeringsperspektiv har mynnat ut ur min forskningsöversikt. 

3.2.1 PLANERING SOM RATIONELL BESLUTSPROCESS 

Arbetet med riksplaneringen tog sin början under 1960-talet då 

planeringspolitik starkt genomsyrades av rationell planering. Strömgren 

(2007, s. 229–30) rubricerar att det förekommit förändringstendenser i 

planeringstänkandet, men han kvarstår vid att det rationella 

planeringstänkandet kan utläsas som ett dominerande perspektiv. 

Abdul Khakee pekar på att den rationella planeringsteorins grundbult är 

en ändamålsrationalitet, vilket betonar den ultimata kombinationen 

mellan resursanvändning och måluppfyllelser. Detta förutsätter i 

praktiken att resursanvändningen är noga planerad av experterna och att 

målen är väl definierade av politiker (Justitiedepartementet 1999, s. 199-

200). Historiska resultat av ett rationellt planeringstänkande där målen 

var noga utstakade och resursanvändningen mindre välplanerad kan 

återfinnas i 1960- och 70-talets avtryck i form av miljonprogrammen, 

bilismens expansion och stadskärnornas omvandling mot mer och mer 

kommersiella centrum (Bergdahl 2011, s. 14). 

Strömgren (2007, s. 131) tolkar den rationella planeringens huvuddrag 

som begreppet planering som rationell beslutsprocess. 

Taylor beskriver planering som en process i en figur i fem steg. De olika 

stegen är: 

Definition av mål och problem 

 

Identifiering av alternativa planer/policys 

 

Utvärdering av de alternativa planer/policys 

 

Genomförandet av planer/policys 

 

Uppföljning av planens effekter 

 

Denna figur förmedlar Taylors tanke om att den rationella planeringen tar 

sin form i en ständig process som är under konstruktion genom att den 

kan utvärderas och korrigeras (Taylor 1998, s. 68).  

Planering under 1960-talet var enligt detta resonemang en verksamhet 

som ”bygger på att det ordnas politiska beslutsprocesser som leder till ett 

rationellt beslutsfattande”. Planeringen skulle vara flexibel, granska olika 

alternativ och kunna byta riktning allt efter framtiden och utvecklingens 

krav (Strömgren 2007, s. 131) 

Under 1960-talet styr perspektivet om en helhetssyn på fysisk planering. 

Om planeringen fungerar enligt premisserna att vara anpassningsbar och 

politiskt styrd skulle all mänsklig aktivitet som rör formandet av framtiden 

vägledas av rationell planering (Strömgren 2007, s. 131). Detta ansvar som 
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ligger på just planerare och politiker i den rationella planeringen bygger 

på en representativ demokrati. Medborgaren deltar endast genom sin 

röst i de allmänna valen (Justitiedepartementet 1999, s. 200). Denna 

tyngd på den representativa demokratin möter motstånd i det 

kommunikativa perspektivet. 

3.2.2 KOMMUNIKATIV PLANERING 

Den kommunikativa planeringsteorin ifrågasätter maktstrukturer i 

samhället genom att kräva ett direkt medborgardeltagande. Samtliga 

delaktiga i samhället skall skapa denna allomfattande diskurs genom sina 

kunskaper, förståelse och värderingar. Denna interaktiva planerarpraxis 

bygger på att främja dialogen mellan olika människor och således 

mångfaldens åsikter (Justitiedepartementet, 1999, s. 206).  

Den kommunikativa planeringsteorin bygger på att den enskilde aktören 

skapar samhället och att människorna på så sätt kan påverka 

utvecklingen. Detta till skillnad från den rationella planeringsteorin som 

bygger på att den enskildes handlingsutrymme bestäms av fasta sociala 

strukturer och istället förlitar sig på experter och politiker. Det råder i det 

rationella synsättet en bild av att maktrelationerna mellan myndigheter, 

marknad och medborgare är svåra att förändra. Att staten utvecklar 

hierarkiska och monopolistiska styrelseformer är ett led i den politiska 

maktutövningen som uppstår. Den kommunikativa planeringsansatsen 

sätter detta synsätt under debatt och föreslår att samtliga aktörer skall 

medverka direkt i planeringsprocessen. Planeraren skall enligt det 

kommunikativa perspektivet verka för att utmana de befintliga 

maktställningarna. (Justitiedepartementet, 1999, s. 206-207) 

Eftersom att studien undersöker en indirekt maktkamp mellan 

riksintressen är de två olika perspektiven användbara. Planering som 

rationell beslutsprocess belyser hur den representativa demokratin och 

den rationella planeringen samverkar och således har utvecklat ett 

dominerande planeringsparadigm. Det kommunikativa perspektivets 

inverkan på dagens planering genom sitt ifrågasättande av maktstrukturer 

och uppbyggnaden av den rationella planeringen är ytterligare en aspekt i 

den teoretiska kontexten. 
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4 GRANSKNING 
Granskningen som utgör studien i helhet följer härnäst i fyra delar. 

4.1 SITUATIONEN FRAM TILL IDAG 

 

4.1.1 LAGSTIFTNINGENS UTVECKLING 

En kortare bakgrundsbeskrivning gavs kring utformandet av den fysiska 

riksplaneringen i inledningen av denna uppsats. Detta avsnitt tar vid på 

1970-talet då proposition 1972:111 innehållandes riktlinjer för 

hushållningen med mark och vatten, som byggde på arbetet med den 

fysiska riksplaneringen, presenterades på. Arbetet med den fysiska 

riksplaneringen och hanteringen av landets naturresurser fortsatte och 

resulterade i proposition 1985/86:3.  

Propositionen 1985/86:3 var förslag på en lag som behandlade värnandet 

av naturresurserna i form av naturresurslagen. Den fysiska 

riksplaneringen och hanteringen av riksintressen var under konstruktion. 

De riktlinjer som satts upp hittills var bakgrunden till förslaget på den nya 

lagen. I NRL skulle riksintressebestämmelser föras in. Meningen var 

således att riksintressena skulle kunna hävdas även om 

meningsskiljaktighet rådde mellan staten och kommunen. Tanken var att 

riksintressena skulle bedömas mer lika än tidigare (Larsson 2011, s. 21). 

Enligt Larsson (2011, .s 21) skulle kommunen besluta om tillämpningen av 

bestämmelserna i NRL i sin översiktsplan, även om den stred emot 

länsstyrelsens åsikter. Dock var tanken med propositionen att LST skulle 

granska översiktsplanen för att finna eventuella brister, i syfte att staten 

skulle kunna agera om det visade sig att kommunen inte tillgodosåg 

riksintressen. Sådana krav på kommunens översiktsplan förutsatte ett 

omfattande underlagsmaterial. De olika statliga myndigheterna, 

exempelvis försvaret och energimyndigheten, ansvarade för framtagandet 

av skyddet av respektive riksintresse.  

Det stora ansvaret tilldelades kommunerna i fråga om att avväga vilka 

intressen som var av högsta prioritet utefter det framtagna 

underlagsmaterialet enligt proposition 1985/86:3 (Larsson 2011, s. 21). 

Med förutsättning att den tidigare nämnda NRL skulle lagstiftas kom 

regeringen med proposition 1985/86:1 om en ny plan-och bygglag. I 

förslaget till PBL skulle översiktsplaner vara obligatoriska och i dem skulle 

riksintressen redovisas och ställning skulle tas till deras styrka. I 

proposition 1985/86:1 fanns anmärkningar att översiktsplanen måste 

aktualiseras med jämna mellanrum och riksintresseområdena med starkt 

skydd skulle uppdateras vid behov (Larsson 2011, s. 22). 

Länsstyrelsen föreslogs ha en viktig roll i tillämpningen av riksintressena i 

översiktsplanen. Genom samråd med statliga myndigheterna skulle LST 

kunna värdera hur hänsyn borde tas till vilka riksintressen och på så vis 

tillhandahålla underlagsmaterial till kommunerna (Larsson 2011, s. 22-23). 

Det definitiva beslutet om lagstiftning skedde 1987 i form av plan- och 

bygglagen. Samma år fördes riksintressebestämmelser in i kapitel 2 och 3 

in i NRL (Larsson 2011, s. 21). Enligt PBL hade varje kommun en aktuell 

översiktsplan och den verkade vägledande för mark- och 

vattenanvändningen, den byggda miljöns utveckling och bevarande. Enligt 

paragrafer angavs det hur kommunen avsåg att tillgodose riksintressena. 

Innehållet i översiktsplanen beslutades av kommunen som dock förde en 

dialog med staten om innebörd och avgränsning av riksintressena. 

Länsstyrelsen hade enligt PBL i uppgift att redogöra för riksintressen när 
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översiktsplanen skulle aktualiseras, alltså en gång varje mandatperiod 

(Larsson 2011, s. 23). 

Proposition 1997/98:45 var ett förslag på en förtydligad miljölagstiftning. 

Syftet med den nya lagen var att samordna de olika miljölagstiftningarna 

som var utspridda, kunna hushålla resurser och vårda värdefulla miljöer. 

Sammantaget syftade förslaget till att kunna gå mot ett ekologiskt hållbart 

samhälle med fysisk planering som strategi (Larsson 2011, s. 23). 

Miljöbalken 1998:808 blev svaret på tidigare propositioner om 

miljölagstiftning. Målsättningen var att skydda och vårda naturen för att 

kunna ge nu levande och kommande generationer en hälsosam och god 

miljö. Balkens 3 kapitel handlade om hushållningen med mark- och 

vattenområden, vilket innefattade riksintressen som förts över från 

naturresurslagens 2 kapitel. Skyddet av dessa riksintressen skulle göras i 

möjligaste mån mot andra intressen som kunde ha negativ inverkan 

(Larsson 2011, s. 24). 

Vad gällde avvägning mellan riksintressen borde företräde enligt MB ges 

till det alternativ som främjade en långsiktig hushållning med mark och 

vatten. Den 10:e paragrafen i 3 kapitlet redogjorde för att 

försvarsintresset gavs företräde om totalförsvaret behövde ta ett område 

eller en del av området i anspråk (Larsson 2011, s. 24). 

År 2011 vann den senaste plan- och bygglagen laga kraft, efter 

utredningar sedan 1987. Underliggande mening med förnyandet av lagen 

var bland annat att förenkla plan- och byggprocessen. Även bestämmelser 

om att miljö- och klimataspekter borde tas hänsyn till i planering infördes 

(Boverket, Lagens utveckling, 2013) 

En viktig förändring för problemet i denna uppsats är möjligheten att göra 

fördjupningar och tillägg av översiktsplanen som införts i nu gällande PBL 

från 2011. Det innebär att översiktsplanen kan ändras för just det som 

fördjupningen eller tillägget avser. Ett tillägg i översiktsplanen kan vara 

frågor som rör allmänna intressen, som i översiktsplanen inte behandlat 

tillräckligt. Vindkraft är ofta ett ämne som behandlas i tematiska tillägg. 

(Boverket, Fördjupningar och tillägg till översiktsplan, 2013) 

Ändrade regler kring bygglov och tillståndsprövning av vindkraft har också 

påverkat kommunernas arbete. Kravet på bygglov för 

vindkraftanläggningar som tillståndsprövas enligt MB togs bort under 

sommaren 2009. Tillsammans med en ny bestämmelse i MB innebar det 

att kommunernas översiktsplaner skulle ligga till grund för godkännande 

vid tillståndsprövning av stora vindkraftsanläggningar istället för prövning 

av bygglov mot PBL eller MB(Boverket 2012, s. 33) 

 Även om vissa regleringar förändrats för att underlätta för utbyggnaden 

av vindkraft, har en del regler inte reviderats. Exempel är de följande 

citaten från miljöbalken om försvaret och dess markanspråk.  

I det 3 kapitlet miljöbalken lyder rubriken Grundläggande bestämmelser 

för hushållning med mark- och vattenområden. Kapitel 3 är 

utgångspunkten för lagreglering om riksintressen. Den första paragrafen 

låter: 

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 

beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 

ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 

hushållning (Rättsnätet, 2013). 
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I detta 3 kapitel berörs de olika riksintressena och beskrivs i efterföljande 

paragrafer. 9 § beskriver försvarets intressen och är utformat likt följande: 

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för 

totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt motverka totalförsvarets intressen. 

   Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för 

totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningarna. (Rättsnätet, 2013) 

Som nämnt i genomgången av lagförändringar och propositioner har 

försvaret en stark ställning i miljöbalken 1998:808. Balken vann laga kraft 

för 15 år sedan och är ännu gällande. För att citera 3 kapitlet: 

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera 

oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål 

som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med 

marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området 

eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall 

försvarsintresset ges företräde. 

   Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot 

bestämmelserna i 4 kap. (Rättsnätet, 2013). 

Att notera är det sista stycket om att beslutet inte får strida mot 

bestämmelserna i 4 kapitlet, som har rubriken Särskilda bestämmelser för 

hushållningen med mark och vatten för vissa områden i landet. I 4 kapitlet 

sammanfattas utpekade områden med natur och kulturvärden som i sin 

helhet är av riksintresse. Dessa områden utgör dock inte hinder för 

utförandet av totalförsvarets anläggningar: 

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder 

för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 

näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för 

totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna 

inte heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana 

fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra 

stycket. Lag (2001:437)  (Rättsnätet, 2013). 

 

I propositionen 1985/86:3 som ligger till grund för plan- och bygglagen 

förklaras bakgrunden till försvarets prioriterade markanspråk. Enligt 

propositionen har försvarsutskottet i en totalförsvarsproposition från 

1982 belyst att ”samhällets ökade sårbarhet gör det angeläget att hänsyn 

tas till totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen under fredstid”. 

Samtidigt beskrivs att endast i vissa fall är markanspråken av sådan 

karaktär att anspråket måste tillgodoses på en viss plats. Det kan utläsas i 

proposition att ”många gånger har anspråken inte heller sådan vikt att de 

i en konkurrenssituation obetingat bör ha försteg framför andra intressen 

av allmän betydelse.” (Prop. 1985/86:3, s. 77) 

I propositionen 1997/98:45 till idag gällande miljöbalk beskrivs försvarets 
starka ställning enligt följande: 

Ett av de allvarligaste miljöhoten av alla är krig. I den mån det 
krävs för att kunna upprätthålla ett effektivt försvar måste det 
därför finnas utrymme för att ha andra krav på försvaret än de 
som gäller samhället i övrigt (Proposition 1997/98:45, s 192). 

Uppdelningen mellan central, regional och kommunal instans benämns 

”riksplaneormen”. Denna samspelsprocess genomsyrade arbetet med den 

fysiska riksplaneringen. Än idag är det dessa tre aktörer som är 

inblandade i systemet för hanteringen av riksintressen. Statliga 

myndigheter pekar ut riksintressen, i denna uppsats fall är det 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K3P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K3P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K3P10S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K4P1S1N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K4P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K4P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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Försvarsmakten för försvarets intressen och energimyndigheten för 

vindkraftsintresset. Kommunerna skall sedan ta hänsyn till och hantera 

dessa utpekade intressen i sin översiktsplan. Länsstyrelsen som ses som 

det regionala organet har i uppgift att se till så att kommunerna 

tillgodoser riksintressena (Larsson 2011, s. 15). Länsstyrelsen har enligt 

MB i uppgift att samla underlagsmaterial från de statliga myndigheterna 

till kommunerna (Larsson 2011, s. 27). Värt att notera är att länsstyrelsen 

förträder staten regionalt, med andra ord de statliga myndigheternas 

intressen. För att citera Länsstyrelsen Skånes uppdrag: 

Vi är statens företrädare som ser till att riksdagens och 

regeringens beslut får genomslag regionalt (Länsstyrelsen Skåne, 

2013). 

4.1.2 FÖRSVARETS UTVECKLING  

Säkerhetspolitik och försvarets verksamhet präglas av ett högt 

säkerhetsmedvetande och undviker i möjligaste mån 

informationsförluster. Förlust av viss information kan skada 

Försvarsmakten och rikets säkerhet (MUST 2011, s. 14). Information som 

rör försvaret och den säkerhetspolitiska verksamheten är inte 

lättillgänglig på grund av sekretess. Dock har mycket information 

offentliggjorts på senare tid vilket den säkerhetspolitiska utredningen 

Fred och säkerhet från 2002 är ett exempel på. Utredningen går igenom 

miljön Sverige verkade i under 1969-1989 och analyserar det 

säkerhetspolitiska agerandet politiskt och militärt. 

Kalla kriget karaktäriseras i korta drag av den period efter andra 

världskriget då kärnvapenkapprustningen mellan USA och Sovjetunionen 

ägde rum (SOU 2002:108, s. 2). Geografiskt sett hamnade Sverige mitt 

emellan parterna i konflikten. Östersjön som ansågs vara ett område av 

strategisk betydelse bidrog till att Sveriges gränser riskerade överraskande 

angrepp från öst (SOU 2002:108, s. 6).  

Sverige förde en neutralitetspolitik vars prioritet låg på att inte åta 

förpliktelser som kunde omöjliggöra neutralitet i ett eventuellt krig. Den 

neutrala säkerhetspolitiken satte hög press på försvaret som i händelse av 

krig på egen hand skulle kunna försvara Sverige. Svensk försvarsindustri 

gick på högvarv med anledning av det starka försvaret som behövdes och 

så lite beroende som möjligt av utlandet (SOU 2002:108, s. 10). 

De tendenser som utredningen menade på kunde utläsas ur 

försvarsbesluten som granskats var en ökad betoning på tanken om ett 

totalförsvar. Totalförsvaret var ett samlingsnamn för alla de 

organisationer och myndigheter som arbetade för att försvara Sveriges 

säkerhet. Försvarsmaktens roll som invasionsförsvar, målet att verka 

fredsbevarande och att försvara hela landet mot angripare fanns 

kontinuerligt med i besluten (SOU 2002:108, s. 15). 

Sveriges försvar beskrivs fram till mitten av 1950-talet ha varit ett ”försvar 

av betydande styrka” (SOU 2002:108, s. 16). 1968 togs ett försvarsbeslut 

som innebar en gradvis nedrustning av försvarsförmågan. De ekonomiska 

medel som skulle bekosta material och utbildning minskades. Lösning på 

denna nedskärning blev att minska repetitionsövningarna. 

Överbefälhavaren anmälde den ekonomiska åtstramningen för 

omprövning och menade på att det inte längre var möjligt att slå en 

angripare, utan endast i fördelaktiga förhållanden hejda och fördröja. 

Denna bild av en nedåtgående benägenhet för försvarets del avfärdades 

av utredaren som menade på att försvaret i slutet av 1980-talet var 

betydligt effektivare än 20 år tidigare (SOU 2002:108, s. 17). 
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Under 1990-talet efter Berlinmurens fall, upplösningen av Sovjetunionen 

och kalla krigets avslut togs försvarsbeslut om att se över den 

säkerhetspolitiska verksamheten. Flera propositioner arbetades fram och 

resulterade bland annat i proposition 1999/2000:30 med titel Det nya 

försvaret. Den innehöll förslag till radikala förändringar. Det beskrevs att 

Rysslands politiska utveckling visserligen var osäker, men att oroligheter i 

Balkanområdet och främst i Kosovo hade resulterat i förändringar 

gällande de säkerhetspolitiska relationerna i Europa och resten av 

omvärlden. Det faktum ansågs innebära ett behov av att förstärka 

Sveriges förmåga till internationella insatser (Prop. 1999/2000:30, s. 1). 

I propositionen framkom det av regeringens bedömning att Sverige 

behövde ett militärt försvar av betydligt mindre volym. Försvarets kvalité 

skulle vara fortsatt hög och kunna bistå i flera olika typer av insatser. 

Övergången från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar framlades i 

denna proposition. För att försvaret skulle omvandlas i den nya riktningen 

ansåg regeringen att ett stort antal organisationsenheter var tvungna att 

läggas ner (Prop. 1999/2000:30, s. 1). 

Att uppfylla de nya kraven innebar en genomgripande förändring av såväl 

försvarets omfattning som struktur. En bild av att det svenska försvarets 

deltagande i internationellt arbete och krishanteringsinsatser var medel 

för att trygga mellanfolkligt, men även för att trygga Sveriges egen 

säkerhet, målades upp i propositionen (Prop. 1999/2000:30, s. 11).  

Regeringen bedömde under denna period att ett invasionshot inte var 

möjligt inom en tioårsperiod så länge en grundläggande försvarsförmåga 

existerade. Liknande bedömning gjorde man i propositionen Fortsatt 

förnyelse av totalförsvaret (Prop. 2001/02:10, s. 1). Den propositionen 

gjordes efter terroristangreppet i USA den 11 september år 2001 och tog i 

beaktning den förändrade roll säkerhetsbegreppet fått. 

Informationssamhället och den tekniska utvecklingen det innebar betydde 

också nya säkerhetshot och en annan sorts sårbarhet än tidigare (Prop. 

2001/02:10, s. 1). 

Att Sverige samarbetade för att förbättra sin säkerhet skildras i förslaget 

och regeringen menade att samarbetet med omvärlden gav större 

möjligheter att påverka globala förhållanden. Medlemskapet i EU, 

verksamheten inom FN och samarbete med Nato var delar som spelade 

stor roll för det nya försvaret, som inte längre var inriktade på att möta en 

invasion av Sveriges territorium (Prop. 2001/02:10, s. 11).  

Omorganiseringen av försvaret fortsatte under 2000-talet och 2004 lades 

en proposition fram från regeringen med rubriken Vårt framtida försvar. 

Bilden av att Sveriges deltagande internationellt och i 

krishanteringsinsatser styrkte världsfreden och således också säkerheten 

för Sverige levde kvar (Prop. 2004/05:5, s. 2) 

Att inte fler rekryterades till grundutbildningen än vad som behövdes för 

det framtida insatsförsvaret gavs som förslag på förändring. Hur 

kostnader för personal borde reduceras behandlades i propositionen 

(Prop. 2004/05:5, s. 2) 

Nya krav ställdes på försvarets operativa förmåga, det vill säga på deras 

roll som ett flexibelt och användbart insatsförband med hög tillgänglighet. 

De nya kraven innebar i sin tur förändring av Försvarsmaktens utformning 

(Prop. 2004/05:5, s. 41). 

2009 tog regeringen fram proposition 2008/09:140 med förslag på en ny 

försvarspolitisk inriktning. Genom att frigöra andra resurser inom 

försvaret var tanken att det nya, mer användbara försvaret skulle födas 
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fram i den takt som ekonomin tillät (Prop. 2008/9:140, s. 45). Ett starkare 

fokus lades på den operativa effekten och en omändring av 

förbandsstukturen föreslogs. Insatsorganisationen borde enligt förslaget 

bemannas med frivillig personal och förbanden omstruktureras (Prop. 

2008/9:140, s. 48).  

Vidare framhölls att hoten och utmaningarna var föränderliga och 

komplexa. Klimatförändringar nämndes som ett av de allvarligaste hoten 

mot medborgarens säkerhet. Vår tids IT-beroende i 

informationssamhället medförde vissa konsekvenser och ingick i en 

bredare hotbild. Regeringen framhöll svårigheten med att förhålla sig till 

de nya hotbilderna och faktumet att man aldrig helt kunde utesluta 

militära angreppshot. Lösningen var att genom omdaningen av försvaret 

kunna agera enskilt och tillsammans med andra, med kort varsel (Prop. 

2008/9:140, s 29). 

Försvarsmakten konstaterar i sin information om sin verksamhet att 

omvärlden förändrats och så även Försvarsmakten. Den största 

förändringen beror på kalla krigets slut, vilket har förändrat den 

säkerhetspolitiska situationen i Europa (Försvarsmakten, 2013) 

Hotet från öst har ersatts med andra hot såsom teorrism, miljöhot i form 

av bland annat klimatkrisen och hot mot den globala ekonomin vi deltar i. 

Vi lever idag i informationssamhället som det kallas med en IT-utveckling i 

ständig progress, vilket ställer nya krav på samhället i stort och inte minst 

på försvaret. 

Sveriges säkerhet bygger alltså inte längre på konfrontation utan 

samarbete, vilket leder till att det svenska försvaret gått från att ha varit 

ett invasionsförsvar till att bli ett insatsförsvar. Samarbetet möjliggörs 

genom länders medlemskap i t.ex. EU och Nato. Försvarsmaktens stora 

reformering innebär att syftet idag är inriktat på flexibla och tillgängliga 

insatsförband nationellt och internationellt (Försvarsmakten, 2013) 

Försvaret har reformerats och förminskats avsevärt i volym samt fått en 

helt ny inriktning som ger en ny roll i samhället. Sverige är än idag ett 

militärt alliansfritt land.  

4.1.3 TEORETISK ÅTERKOPPLING  

För att knyta an till den teoretiska kontexten kan det avläsas i 

lagstiftningens utveckling att den präglats av anpassningsbarheten. 

Översiktsplanen nämns som ett vägledande dokument och har ingen 

juridisk bindning. Lagstiftningen ändras och utvecklas genom 

propositioner och beslut i riksdagen, genom den representativa 

demokratin i skepnad av de folkvalda politikerna. Organ på olika 

styrandenivåer är inblandade i planeringen. Kommunal nivå, regional nivå 

och statlig nivå bidrar på olika sätt i den fysiska planeringen. Planeringen 

är om något politisk. Fortfarande verkar det som att mycket anses kunna 

lösas med hjälp av planeringen och planerarens förmåga. Översiktsplaner 

berör de flesta områdena i samhället och har ofta som mål att uppnå 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Kravet på den översiktliga 

planeringen är lagstadgat, om än inte juridiskt bindande vad gäller att 

uppnå innehållet. Det kan ses som att planeringen är total. De tre 

begreppen anpassningsbar, politisk och total har tidigare nämnts. De är 

enligt Strömgren (2007, s. 131) nära besläktade med den normativa teorin 

om planering som rationell beslutsprocess. 

Intentionerna med den fysiska riksplaneringen uppfylls under åren med 

införandet av riktlinjerna i först NRL och senare i MB. Det kan således 



22 
 

anas en stabilitet i den svenska lagstiftningen. Strömgren talar för att 

diskursen anpassningsbar, politisk och total som renodlades på 1960-

talet, är en del i en rationaliseringstrend som spänner över större vidder 

gällande politiskt beslutsfattande (Strömgren 2007, s. 32). 

Som ovan noterat ter det sig att planering som rationell beslutsprocess än 

idag påverkar den svenska planeringen. Särskilt tydligt blir det kanske med 

valet av inriktning för denna studie. Just försvarets roll i lagstiftningen ter 

sig vara tämligen beständig och ha ett oförändrat utgångsläge. Det är ett 

tecken på en oförändrad maktstruktur i just det hänseendet. Det 

rationella planeringsperspektivet framhåller som tidigare nämnt att 

maktrelationer är svåra att förändra och att det inte är något den enskilda 

aktören kan påverka.  

Försvarets starka roll i lagstiftningen är som nämnt i princip oförändrad 

trots omdaning av försvaret. Försvaret är en del av den rationella 

planeringen. Hanteringen av riksintressena enligt MB bygger på 

ändamålsrationaliteten, alltså kombinationen mellan resursanvändning 

och måluppfyllelser.  Den grundläggande tanken med 

riksintressesystemet bygger på att resursanvändningen ska vara noga 

planerad av experterna och att målen är väl definierade av myndigheter. 

Spår av denna grundtanke finns kvar åsyftandes den oförändrade 

miljöbalken. 

Den kommunikativa planeringen förefaller inte ha haft vidare inflytande 

på den rationella när det handlar om lagstiftningens utveckling med fokus 

på försvarets roll i den. Att försvaret fortfarande har ett rättsligt företräde 

som den enskilde aktören inte rår på är ett bevis på att den 

kommunikativa planeringen inte genomsyrat alla delar av planarpraxis. 

Andra delar av lagstiftning och förnyelse av PBL må ha influerats av den 

kommunikativa planeringen i form av utveckling av samråd och möjlighet 

för den enskilde att således påverka planeringsprocesser.  

Abdul Khakee skriver själv, visserligen för ett antal år sedan, att den 

kommunikativa planeringsteorin än så länge inte fått vidare genomslag. 

Detta med antydan på just att perspektivet utmanar de maktstrukturer 

som finns i samhället (Justitiedepartementet, 1999, s. 206). 

.4.2 SITUATIONEN IDAG  

4.2.1 MASSMED IAS AVSPEGLING 

Media tenderar att ha en påverkan på vår uppfattning om verkligheten. 

Bilden av konfliken som media förmedlar åskådliggörs därför. 

En artikel i Dagens nyheter (DN) från 2012 rubricerade hur ”Militärens 

restriktioner kostar vindkraften miljarder” och belyste problematiken i 

södra Sverige var försvaret nekar vindkraft med oklara motiveringar 

(Lyberg, Strandberg, & Eriksson, 2012). Vid recension av FOI:s utredning 

konstaterar författaren att en redovisning av skälen till varför det svenska 

försvaret har sådana restriktioner mot vindkraft inte kunde göras. En 

slutsats dras om att försvaret har tagit för sig och fortsatt med det utan 

att det civila samhället har reagerat (Lyberg, Strandberg, & Eriksson, 

2012). 

Sveriges Television delger i ett inslag från 2012 hur ”Försvaret vill stoppa 

vindkraftspark”. Generalmajor argumenterar för att vindkraftsverken 

påverkar de tekniska system, som totalförsvaret är beroende av på ett 

negativt sätt. Verkställande direktör för Svensk Vindenergi hävdar att 

försvaret säger nej till vindkraft utan att motivera sig. Hon tror att 
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tekniken kan utvecklas så att försvaret kan samexistera med vindkraften 

(Sturm, 2012). 

Det går att finna artiklar med rubriker om både försvarets ”Ja” till 

vindkraft och vice versa. Fenomenet i sig, med konflikten som kan uppstå 

mellan riksintressena, är representerad i mediala sammanhang. 

Även försvarets förändrade roll är ett uppmärksammat ämne i media. Ett 

exempel är citatet från ÖB Sverker Göranson, om att Sverige vid angrepp 

skulle klara av att försvara sig i ungefär en veckas tid på egen hand, som 

spred sig på olika mediekanaler (Holmström, 2012). 

4.2.2 SKL:S GRANSKNING 

Sveriges Kommun och Landsring publicerade 2011 en granskning som 

heter Hanteringen av riksintressen och utgör aktuellt material för att 

skapa en bild av hur berörda anställda i kommun och stat upplever 

hanteringen av riksintressen i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting 

menar i utredningen att det upplevs en rad problem inom hanteringen. 

De syftar på att de utpekade riksintresseområdena ofta är för stora ”för 

säkerhets skull” och att områdenas värde inte preciserats. Ett led i detta 

är att myndigheterna som pekar ut områdena prioriterar olika då det inte 

finns några enhetliga regler. Planeringsunderlagen blir varierande (SKL 

2011, s. 12-13). 

Aktualiteten får också kritik i skriften och SKL menar att 

samhällsutvecklingen inte följs. Att planeringsunderlaget inte räcker till 

framkommer tydligt. Att underlag även ibland är svårt att hitta är ett 

annat problem (SKL 2011, s. 12). 

Dialogen som förutsätts i PBL tycks inte fungerar. Att myndigheter 

tillsammans med LST ger direktiv till kommunen verkar vara det vanligast 

förekommande (SKL 2011, s. 13). 

4.2.3 FÖRSVARET I DEN FYSISKA PLANERINGEN  

Försvaret har en position som en av flera remissinstanser vid 

tillståndsärenden för exempelvis vindkraftverk. Försvarets yttrande är 

ofta av avgörande betydelse för utgången i ärenden (Svensk Vindenergi & 

Svensk Energi 2012, s 3). Eftersom att vindkraftsetablering riskerar att 

påverka totalförsvarets riksintresse negativt är hela landet 

samrådsområde när det handlar om höga objekt. Försvaret måste således 

få in alla ärenden som berör objekt över 20 meter utanför och över 45 

meter inom sammanhållen bebyggelse (Försvarsmakten 2010, s. 2). Med 

den nya regleringen i PBL om tematiska tillägg kan försvaret i ett tidigt 

skede erinra sig och meddela konfliktområden. Möjligheten underlättar 

processen för planering av vindkraft.  

Om försvaret gör en erinran, det vill säga anmärker på det föreslagna, i ett 

tidigt sammanhang betyder inte det ett ensidigt nej. Försvarets erinran är 

en del i de samlade myndigheternas arbete med att peka ut konfliktfria 

områden (Högkvarteret, 2013). Det skall belysas att försvaret är en 

remissinstans och inte en prövningsmyndighet. Vad som gör att 

remisserna väger så tungt är att miljöbalken ger totalförsvarets intressen 

ett väldigt starkt skydd menar chefen för Försvarsmaktens 

flygförbandsproduktion Carl-Johan Edström i en intervju i Sveriges radio. 

För att citera: ”Det är nästan aldrig som inte våra remissvar följs i det här 

fallet” (Edström, 2010). 
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Enligt Försvarsmakten (2010, s. 3) är det som främst bevakas i 

remisshanteringen om vindkraftverken kan ha negativ påverkan på:  

- Radarsystem 

- Radiolänkförbindelser 

- Signalspaning 

- Övning- och skjutverksamhet 

- Flygverksamhet  

Nedan syns figur 1 från Försvarsmaktens hemsida som visar försvarets roll 

som remissinstans i planprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Försvarsmakten som remissinsats, prövning enligt PBL. Visar exempel på Försvarsmaktens yttrande i tidigt skede vid kommunala planer. 

Källa: (Försvarsmakten, Samhällsplanering - Vindkraft, 2013) 
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I tolkningen av diagrammet nedan kan det vara värt att notera det faktum 

att Försvarsmakten får in fler ärenden om förfrågan än andra 

myndigheter. Det beror på att FM inte alla gånger öppet redovisar sina 

system, vilket leder till ovetskap och således en förfrågan. Trots detta har 

Försvarsmakten under de senaste fem åren enligt statistiken levererat 

minst 80 procent positiva svar på alla inkomna ärenden (Högkvarteret, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samma information ges i ett av Försvarsmaktens beslut: 

Försvarsmakten har under de senaste fem åren sett en avsevärd 

ökning av förfrågningar i tidigt skede, alltså ärenden utan 

koppling till bygglov enligt PBL eller tillstånd enlig miljöbalken. Av 

dessa har myndigheten inget att erinra i mer än 80 % av fallen. 

(Försvarsmakten, Beslut om: Försvarsmaktens hantering av 

inkommande vindkraftsremisser inom militära flygplatsers 

influensområden, 2010, s. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Statistik från FMV. Fördelning av inkomna ärenden och  

Försvarsmaktens erinran, samt antal byggda vindkraftverk. Källa: (Högkvarteret, 2013) 
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4.2.4. FÖRNYBAR ENERGI I DEN FYSISKA PLANERINGEN 

År 2009 kom ett EU-direktiv om främjandet av förnybara energikällor. Ett 

krav om att minst 49 procent av den svenska energin ska vara förnybar till 

år 2020 sattes upp. Sverige höjde på eget bevåg gränsen till att hälften av 

den totala användningen skulle härkomma från förnybar energi 

(Näringsdepartementet, Förnybar energi , 2013). 

Vindkraft som förnybar energikälla har kommit att bli en central del i den 

fysiska planeringen för att uppnå miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmål är 

16 mål, som riksdagen beslutat om. Målen anger ett tillstånd i den 

svenska miljön som arbetet skall uppnå (Miljödepartementet, 2013). 

Vindkraft bidrar med fullbordan av minst fyra av målen: begränsad 

klimatpåverkan, frisk luft, ingen övergödning och bara naturlig försurning 

(Naturvårdsverket 2012, s. 2). Intresset och utbyggnaden för vindkraftverk 

i den fysiska planeringen har markant ökat under de senaste decennierna. 

Mark- och vattenområden som utpekade riksintresse specifikt för 

vindbruk anges av energimyndigheten sedan 2004. Under åren 2006-2008 

gjordes en landsomfattande vindkartering var potentiella områden för 

vindbruk utpekades. De områden gäller fram till beslut om nya 

riksintressen för vindbruk som väntas tas i slutet av detta år 2013. 

Områdena som gäller idag omfattar 2,2 procent av Sveriges yta. Det 

handlar om 423 områden belägna i alla län utom ett (Energimyndigheten 

2012, s. 9). 

Ansökan om miljötillstånd för vindkraftverk tillståndsprövas enligt 

miljöbalken (Försvarsmakten, Samhällsplanering - Vindkraft, 2013). 

Det har tidigare poängterats att utbyggnaden av vindkraft har uppmanats 

genom subventioner.  År 2012 fanns det två stödsystem för vindkraft som 

en del i Sveriges mål att öka den förnybara elproduktionen 

(Energimyndigheten 2012, s 9). Boverket har gjort en uppföljning av det 

ekonomiska stödet som framfördes i proposition 2005/06:143. Tanken 

med stödet var att stimulera den fysiska planeringen för 

vindkraftsutbyggnad i översiktplaneringen (Boverket 2012, s. 7).   

På våren 2007 trädde förordning 2007:160 om stödsystemet i kraft. I 

Boverkets utvärdering konstaterades det att de flesta av kommunerna nu 

tagit in planering för vindbruk som en del sin översiktsplanering (Boverket 

2012, s. 9).  

4.2.5 MILITÄRT FLYG OCH VINDKRAFT 

Det framkommer i information ifrån Högkvarteret om Försvarsmaktens 

tekniska system att det oftast kan sammankopplas med Försvarsmaktens 

telenät (FTN). FTN innehåller allt från radarbilder till väderinformation och 

är en del av statens tyngre informationsinfrastruktur. Delar av samhällets 

viktigaste data går genom nätet. Exempel är regeringens och riksdagens 

datanät, SMHI:s väderdata, samt är SOS och landets 

räddningstjänstfunktioners nödkommunikation säkerställd via FTN. För att 

detta system skall fungera förutsätts det kortfattat att fysiska hinder inte 

byggs som stör radiolänkens riktning. Ett exempel på FTN:s funktion var 

när stormen Gudrun drog in över Sverige och slog ut samtliga ordinarie 

kommunikationssystem i delar av landet. Obehindrat kunde 

räddningsarbetet ledas av länsstyrelse, räddningstjänst och militär på 

grund av FTN som fortfarande fungerade. Detta exemplifierar 

totalförsvarets och Försvarsmaktens funktion i samhället (Högkvarteret, 

2013). 
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Ärendetyp 

Antal 
verk 

FM 
Svar-OK 

FM Svar-
Avslag 

FM Svar-
Erinran 

FM 
Obesvar

ade 

Avrundat 
resultat 

Vindraftverk 
Ärenden 716 st 

6775 5813 807 129 26 5940 

Vinkraftsverk 
Områden 

937 660 62 204 11 8600 (860*10) 

Total potential 14540 

 

Figur 3: Tabell över Försvarsmaktens hantering av ärenden. Visar FM:s hantering av ärenden efter införandet av stoppområden från 2011-08-24 t.o.m. 2012-08-23. 

(Anledningen till multiplikationen med 10 i slutet av nedersta raden är ett lågt antagande om 10 verk/område) Källa: (Högkvarteret, 2013) 

 

För att i korta drag beskriva hur exempelvis radar som är en del av det 

tekniska systemet påverkas av vindkraftverk kan följande förklaras. Radar 

används bland annat för spaning, övervakning och navigering för flyg och 

fartyg. Ett vindkraftverk med sina roterande turbinblad har en stor målyta 

och således också en stark reflektion. Hur radarn kan upptäcka föremål 

kan förenklat beskrivas i hur mycket av radarsignalen som reflekteras 

tillbaka efter att ha träffat målpunkten. Den starka reflektionen från 

vindkraftverk skymmer små mål i samma område och de signaler som 

studsar på vindkraftverket ger falsk information. De signaler som når 

bakom vindkraftverket försvagas och man kallar området en ”skugga”. 

(FOI, 2010, s. 3) 

Informationen från Högkvarteret förtäljer att försvarets tekniska system i 

media ofta framförs som försvarets orsak till motsättning mot 

vindkraftsexploatering. Kunskapen om det tekniska systemet och 

vindkraftverkens inverkan på det är generellt sett ”låg” (Högkvarteret, 

2013). Att kunskapen är låg kan bero på att informationen är svåråtkomlig 

och att allt inte kartläggs eller redovisas med hänsyn till sekretessen (FOI, 

2010, s. 10) 

Kommunerna arbetar fram vindbruksplaner i sin översiktliga planering 

med hjälp av de utpekade riksintresseområdena som energimyndigheten 

pekat ut för vindkraft. Försvaret har sina riksintressen och vad gäller kring 

militära flygplatser togs ett omtalat beslut i oktober 2010. Försvaret 

märkte ut stoppområden kring de militära flygplatserna, för att förhindra 

intrång på sina intressen. Det väckte uppståndelse i den fysiska 

planeringen. Stoppområdena är restriktioner mot nya vindkraftverk inom 

en radie av 40 kilometer runt militära flygplatser. Vid utpekandet menade 

Försvarsmakten att konsekvenserna av vindkraft vid militära flygplatser 

skulle utredas vidare. Den utredning som senare gjordes, ledde till att 

riktlinjer för hantering av vindkraftsremisser inom stoppområdena skulle 

slopades. Text och kartor beskrev ur Försvarsmaktens aspekt vilka 

områden som ansågs olämpliga av flygsäkerhetsskäl att exploatera för 

vindbruk (Näringsdepartementet 2010, s. 4). Nedan i tabellen från 

Högkvarteret visas statistik på FM:s hantering av inkomna ärenden efter 

införandet av stoppområden. Det kan det avläsas att 14 540 verk kan 

potentiellt exploateras. 2010 behövdes 3500 vindkraftverk för att nå 
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Sveriges nationella mål (Högkvarteret, 2013). 

Anledningen till de nya restriktionerna som förhindrar 

vindkraftsetablering förklarar Försvarsmaktens chef för 

flygfördbandsproduktion vara att Försvarsmakten inte var beredda på den 

ökning av vindkraftverk som ägt rum de senaste åren. Det beslutades 

således om gemensamma riktlinjer för de militära flygplatserna (Edström, 

2010).  

Försvarsmaktens intressen och därigenom införandet av stoppområdena 

beskrivs ha haft stor inverkan på planeringsprocessen i kommunerna. De 

sägs ha orsakat osäkerhet och dröjsmål för kommunernas planering 

(Boverket, 2012, s. 10). Stoppområdena var i vissa fall väldigt omfattande 

och täckte in större delen av den totala ytan för kommunen. Lämpliga 

områden för vindkraft hamnade således flertalet gånger i konflikt med 

försvarets intresseområden med tillhörande skyddszoner (Boverket, 2012, 

s. 33). 

Utpekandet av stoppområden har gjort att engagemanget för 

vindkraftsutbyggnad på flera håll avtagit. Svårigheter med att hitta 

passande områden för vindkraft utan att gå in på försvarets områden 

sätter käppar i hjulet och gör att kommunerna prioriterar om. Förutom att 

peka ut stora stoppområden visar utvärderingen på att Försvarsmakten 

kommit in med sina invändningar i ett sent skede i planprocessen. Det har 

gjort att kommunerna hållit fast vid sina beslut och tagit konflikten med 

försvaret vid senare prövning (Boverket 2012, s. 34). 

I utvärdering och uppföljning av stöd till planeringsinsatser för vindkraft 

hänvisar Boverket till en studie från 2011 var kommunernas åsikter lyftes 

fram. Kommunerna hävdade i studien att stoppområden var en 

problematik som behövdes tas upp i diskussioner på nationell nivå. Att 

försvaret täcks av sekretess som tidigare nämnt gjorde att avvägningen 

mot deras intressen blev svårare att göra eftersom det saknades insyn i 

deras ställningstagande och verksamhet (Boverket, 2012, s. 34). 

Ett förslag som framfördes i Boverkets uppföljningsdokument var att ta 

fram ett underlag för att kunna ge en samlad bild av hur vindkraftverken 

påverkar luftrummet. De långsiktiga konsekvenserna för militärt flyg, som 

en utspridning av höga vindkraftverk innebar, föreslogs utredas (Boverket 

2012, s. 47). 

Aktörer från vindkraftsbranschen reagerade på införandet av 

stoppområdena. Annika Helkner Lundström är VD för Svensk Vindenergi 

och uttalade sig i flertalet sammanhang kring frågan. Hon tillsammans 

med Lantbrukarnas riksförbund och Svensk vindkraftförening föreslog att 

regeringen borde göra en oberoende samhällsekonomisk bedömning av 

frågan (Lundström, Pettersson, & Lindahl, 2010). I en intervju i radio 

berättade Vd:n att alliansregeringen har ett tydligt vallöfte om att hålla 

nere kostnader för den förnybara elproduktionen, vilket vindkraft bidrar 

med. Helkner Lundström påpekade att om vindkraften inte placeras på de 

mest lämpliga platserna där vindförhållandena är ultimata och där de ger 

högst avkastning, resulterar det i dyrare kostnader för elkonsumenten 

(Lundström A. H., 2010). 
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4.3 DEN NATIONELLA KONFLIKTEN 

4.3.1 ÖVERBLICK AV DAGSLÄGET 

 Sammantaget kan problemen från de olika sidorna i konflikten beskrivas 

enligt följande. Vindkraftsbranschen menar att: 

- Försvarets restriktioner förhindrar etablering av vindkraftverk i de bästa 
vindlägena  

-  Försvarsmaktens motiveringar vid avslag är bristfälliga  
- FM står inte fast vid tidigare lämnade besked  
- Det tar lång tid att få svar på förfrågningar som riktats till FM  
- Prövningsprocessen är komplex. Avvägningar av intressen görs sent 

vilket medför hög risk för projektörer  
- Ett tudelat luftfartsintresse (civilt och militärt) ökar osäkerheten vid 

etablering i närheten av flygplatser  
- Försvarets system kan lätt anpassas för att hantera vindkraft, men 

försvaret lägger inte resurser på sådana åtgärder  

 (FOI 2010, s. 10) 

Försvarets kontrar med sina argument om att: 

- Inaktuella eller oseriösa förfrågningar om lokalisering av vindkraft 
blockerar seriösa  

- Samlad bild över befintliga och tillståndsgivna vindkraftverk saknas  
- Upprepade förfrågningar kan innebära att försvarets intressen blir 

kartlagda  
- Bristande underlag från projektörer  
- Projektörer ändrar förutsättningar under processens gång  
- Varierande underlag och handläggning mellan olika kommuner och 

länsstyrelser  
- Hantering av resningsbesked (master/torn) fungerar dåligt  

(FOI 2010,s. 10) 

Även försvarets utpekade markanspråk innefattandes bland annat 

stoppområden kritiseras. Figur 4, hämtad ur ett dokument från Svensk 

Vindenergi och Svensk Energi, kan ses nedan där Försvarsmaktens och 

civilflygets områden som begränsar vindkraftsutbyggnad har  

 sammanställts. Tabellen visar på att det militära flyget har betydligt 

större område för restriktioner mot vindkraft än det civila flyget, trots att 

de militära flygplatserna är betydligt färre i landet.  

 

 

Försvarsmaktens och civilflygets restriktioner mot vindkraft. Södra Sverige = elområde 
3-4, norra Sverige = elområde 1-2. Procentsiffror anger andel av aktuell del av landet. 
Källor Försvarsmakten och Trafikverket.  

             Södra Sverige Norra Sverige Sverige totalt 

                          km2 % km2 % km2 % 

Stoppytor  22 045 12 15 785 6 37 830 8 

MSA-ytor  64 483 34 25 684 10 90 167 20 

Skjutfält  34 144 18 25 300 10 59 445 13 

Väderradar  8 796 5 6 283 2 15 080 3 

Summa  129 469 68 73 052 28 202 521 45 

dito, med 
hänsyn till 
överlappni
ng  

95 617 51 47 457 18 143 074 32 

Hinderytor 
civila 
flygplatser  

6 865 4 2 744 1 9 609 2 

Summa 
totalt  

102 482 54 50 201 19 152 683 34 

Sveriges 
landyta  

189 266 42 260 339 58 449 605 100 

Figur 4: Försvarsmaktens och civilflygets restriktioner. Tabellen visar hur 

mycket yta restriktionerna upptar enligt vindbranschorganisationerna.  

Källa: Svensk Vindenergi & Svensk energi, 2012 
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Detta kan också kopplas till vad SKL skrev om i sin utredning gällande att 

statligt och kommunalt anställda uppfattar att utpekandet av 

riksintressena sker i för stora områden för säkerhets skull.  

4.3.2 UTREDNING: MILITÄRT FLYG OCH VINDKRAFT 

Regeringen beslutar i slutet på samma år som beslut om stoppområden 

tas att totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ges i uppdrag att utreda 

frågetecken kring ärendet.  

Syftet med utredning var att en internationell jämförelse skulle göras. De 

undersökta objekten i jämförelsen är olika försvarsmakters verksamheter, 

främst militärt flyg, och vindkraftsutbyggnad vid militära flygplatser. 

Förutsättningarna för det militära flyget och det civila flyget skulle också 

belysas i uppdraget och detta ur ett svenskt perspektiv som skulle kunna 

ställas i relation till vindkraftsutbyggnaden (Näringsdepartementet 2010, 

s. 10) 

En bakomliggande anledning till regerings krav på utredning var 

Försvarsmaktens organisations omdaning. Regeringen menar att 

reformeringen från ett invasionsförsvar till ett modernt insatsförsvar 

inneburet reduceringar på både grundorganisationen och förbanden.  

För flygvapnets del har åtta flygflottiljer eller flygutbildningsanläggningar 

lagts ner. I regeringsbeslutet beskrivning av skäl för uppdraget nämns att 

kring 1995 bestod flygvapnet av 16 stridsflygdivisioner, fyra centrala och 

åtta regionala transportflygsdivisioner. År 2010 har det reducerats till fyra 

stridsflygsdivisioner, en central transportsflygdivision, en 

transportflygsdivision och en signalspaningsdivision, plus 

helikopterverksamhet (Näringsdepartementet 2010, s. 3). Utan att 

närmare beskriva vad de militära begreppen exakt har för innebörd kan 

det avläsas i konkreta siffror hur flygvapnet reducerats. 

När det svenska försvaret agerade som ett invasionsförsvar användes en 

metod som gick ut på att stridsflygdivisionerna och de enskilda flygplanen 

skyddades genom att de spreds ut över yta. Detta medförde att Sverige 

hade behov av flera flygbaser. Efter omstruktureringen har flertalet av 

dessa avvecklats (Näringsdepartementet 2010, s. 3) 

För att få komparativt underlag ansåg regeringen att det fanns skäl att 

jämföra förhållandena för vindkraft vid militära flygplatser i Sverige med 

motsvarande omständigheter i andra jämbördiga stater 

(Näringsdepartementet 2010, s. 5) 

4.3.3 RESULTAT AV FOI:S JÄMFÖRELSE 

Försvarets forskningsinstitut genomförde uppdraget från regeringen och 

jämförde hur Danmark, Norge, Tyskland och Finland behandlar konflikter 

som uppstår när det militära flygets intressen krockar med intresset för 

vindbruk (FOI 2010, s. 1). 

En markant skillnad som visade sig mellan länderna var försvarens roll. 

Som konstaterat har Sverige ett förflutet i sin neutrala säkerhetspolitik 

och agerar än idag efter den devisen. Sverige är ett militärt alliansfritt 

land, till skillnad från Danmark, Tyskland och Norge som är allierade 

medlemsstater i Nato. Behovet av en stor bredd och uthållighet gällande 

försvarets förmåga växer då ett land söker högre självständighet. Stater 

som ingår i allianser kan dra nytta av sina alliansmedlemmar och på så vis 

fokusera på färre förmågor. Sverige måste på grund av sin neutrala och 

självständiga roll på egen hand säkerställa tillgången på militära förmågor.  

Fortfarande handlar Sveriges säkerhetspolitik om att inte göra sig 
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beroende av andra länder och deras resurser, även om samarbete idag 

inte är helt uteslutet under fredstid. Detta beskrivs som en av 

anledningarna varför Sveriges försvar, mer än alliansländernas, måste 

upprätthålla resurser som kan påverkas negativt av vindkraftverk. (FOI 

2010, s. 1-2) 

I jämförelsen framkom det att det svenska försvarets stoppområden är 

det krav som omfattar störst geografisk yta i syfte att förhindra ytterligare 

etablering av vindkraft, i områden belägna nära militära flygplatser. I de 

övriga länderna fungerade det annorlunda på så vis att försvarsmakternas 

roll i processen var avgörande, det vill säga att stoppområden eller även i 

jämförelsen kallade samrådsområden bestämdes mer ifrån fall till fall där 

vindkraftsetablering föreslogs (FOI 2010, s. 8-9). 

Grundutbildningen av piloter hade olika förutsättningar i de olika 

länderna. Sverige var det enda land där utbilningspiloterna flög med 

jetplan, vilket innebar högre hastigheter och större övningsområden. 

Vikten som läggs på så kallad lågflygning var också något som togs upp i 

jämförelsen. Sverige var ett av länderna där det betonas starkare än i de 

andra länderna. 

4.3.4 UTREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Problembilden sammanfattas i följande punkter: 

1. Bristande kunskap och information om påverkan av vindkraft 
på Försvarsmaktens verksamhet och system  

2. Svårigheter att tidigt identifiera lämpliga områden för 
utbyggnad av vindkraft  

3. Brister i hantering av enskilda förfrågningar och ärenden  

4. Oklara förutsättningar för tekniska anpassningar för reducerad 
påverkan från vindkraft 

 (FOI 2010, s. 12) 

 

Förslag på åtgärder för att underlätta för vindkraftsutbyggnaden i samma 

stund som Försvarsmakten ska kunna bedriva och utveckla sin 

verksamhet återges i rapporten utefter ovanstående punkter (FOI 2010, s. 

12). 

1. Att utöka kunskapen och förbättra informationen om vindkraftens 

påverkan på försvarets verksamhet och olika system är en av lösningarna 

som anges i rapporten. Förslag på hur detta bör göras är bland annat att 

tydligare beskrivningar av riksintressen görs och att det tydligt påvisas 

potentiella konflikter mellan riksintressen. Rapporten menar också på att 

LST kan förbättra sitt arbete med att klargöra för kommunerna om 

försvarets intressen. Kunskapsläget föreslås för samtliga inblandade 

parter förbättras genom en höjd kunskap och således en förståelse för 

försvarets riksintressen (FOI 2010, s 13). 

2. Gällande problemet med identifiering av lämpliga områden föreslås en 

förstärkt kommunal process och en fördjupning av Försvarsmaktens 

deltagande i den kommunala översiktsplaneringen. Områden som inte 

berörs av försvarets riksintressen bör pekas ut av försvaret för att 

underlätta identifieringen av konfliktfria områden för vindkraftsbranschen 

(FOI 2010, s. 14).  

3. För att bättre hantera förfrågningar och ärenden föreslås åtgärder som 

att underlaget från projektörer skall vara mer utförligt. Försvarsmakten 

bör å sin sida i möjligaste mån ange anledningarna för avslag med hänsyn 

till sekretessen. Även en uppdatering av tillståndsdatabasen, som 
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försvaret använder för att få en bild över befintliga och tillståndsgivna 

vindkraftverk, borde göras. Tillståndsdatabasen ligger till grund för beslut 

i nya ansökningar (FOI 2010, s. 15). 

4. Gällande de tekniska anpassningarna anges en rad åtgärder för att lösa 

problemen. Bland annat bör beräkningen av vindkraftverkens inverkan på 

radiolänk förbättras. Radiolänk i sig bör utredas för att eventuellt kunna 

göras mindre känslig för vindkraftverkens påverkan. I allmänhet krävs 

enligt utredningen en fördjupad kunskap hur vindkraftsparker påverkar 

militärens tekniska system. En ökad robusthet för tekniska system som 

används och utvecklas av försvaret var krav för att bättre hantera de 

störningar som vindkraftverk medför (FOI 2010, s. 18). 

4.3.5 REAKTIONER PÅ UTREDNINGEN 

Vd för Svensk Vindenergi och Vd för Svensk Energi undertecknade 

yttrandet i form av ett remissvar av FOI:s jämförelse. Kritik riktas mot att 

FOI i sin redovisning av regeringens uppdrag inte svarat på huvudfrågan 

tillräckligt tydligt och inte lyckats ge en helhetsbild enligt det ursprungliga 

syftet. Att analysera om skillnaderna mellan länderna kan utgöra motiv 

för de olika förhållandena mellan militärt flyg och vindkraft som råder, har 

inte genomförts på ett önskvärt sätt menar organisationerna (Svensk 

Vindenergi & Svensk Energi 2012, s. 1). 

I yttrandet påpekas att det finns anledning att kritiskt granska anspråken 

från försvaret just på grund av de förändrade förhållandena i 

samhällssituationen. Det gäller inte minst ifrågasättandet av relevansen i 

försvarets yttranden i sin roll som remissinstans vid vindbruksetablering 

(Svensk Vindenergi & Svensk Energi 2012, s. 3). 

Av Naturvårdsverkets yttrande framgår mindre väsentlig kritik mot 

utredningen, eftersom det inte ingick i undersökning. Dock har kritiken för 

denna uppsats en viktig poäng. Paragrafen i miljöbalken som framhäver 

försvarsintressets företräde bland riksintressena förutsätter att det 

berörda området eller del av det behövs för en anläggning för försvaret. 

Ifrågasättandet från Naturvårdsverket handlar om huruvida 

stoppområdena är likvärdiga med begreppet ”anläggning” 

(Naturvårdsverket 2012, s. 3). 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande belyst flera punkter men mest relevant 

för den här uppsatsen är synpunkten som berör försvarets definiering av 

sina anspråk på riksintressen. LST anser att utpekandet är ”allt för 

generöst”, vilket leder till problematik. Hänsyn till sekretess tas återigen, 

men Länsstyrelsen menar att ett tydligt underlag är viktigt sammanhanget 

(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2012, s. 2). 

Sverige Kommuner och Landsting håller i sitt yttrande med om att 

förbättrad information om hur vindkraftsetableringen påverkar försvaret 

bör tillhandages (Sveriges Kommuner och Landsting 2012, s. 1). 

Som framgår av reaktionerna på FOI:s utredning riktas en del kritik mot 

utredningen i sig, men också mot hanteringen av försvarets intressen. 

Försvarsmakten gjorde även en remiss på redovisningen av 

regeringsuppdraget. Försvarsmakten menar att deras roll i 

planeringsprocessen är snedvriden och inte korrekt beskriven. I remissen 

anges att Försvarsmakten aktivt deltar i ett tidigt skede med 

vindkraftsplaneringen, i de tematiska tilläggen till översiktsplanen, i dialog 

med kommunerna. Efter det görs en teknisk utredning om 

vindkraftsområdens påverkan på Försvarsmaktens verksamhet. Förslag på 
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justeringar sker dock under planprocessens gång, men FM menar ändå att 

de vindkraftsområden som fastställs i de tematiska tilläggen med några få 

undantag är konfliktfria områden (Försvarsmakten 2012, s. 2). I anledning 

av det anser de sig inte behöva peka ut konfliktfria områden som det ges 

förslag på i utredningen. (Försvarsmakten 2012, s. 4). 

I ärende av de andra förslagen på åtgärder rapporterar försvarsmakten att 

de påbörjat arbetet med framtagandet av informationsmaterial. Enligt 

yttrandet har Boverket startat ett arbete för att tydligare precisera och 

beskriva riksintressen och Försvarsmakten deltar i detta. Skäl för avslag 

ges alltid om det inte handlar om sekretess menar Försvarsmakten 

(Försvarsmakten 2012, s. 4). 

Uppdatering av försvarets Materielverk databas sker i samband med ett 

pågående arbete kallat ”Vindbrukskollen”, som är en nationell databas 

där befintliga och projekterade vindkraftverk är utmärkta.  Vad gäller 

utredning av tekniska anpassningar för att reducera vindkraftens 

påverkan kan Försvarsmakten gärna tänka sig att deltaga (Försvarsmakten 

2012, s. 5). 

I sammanfattningen av yttrandet bekänner Försvarsmakten att slutsatsen 

som kan utläsas av utredningen är att det på nationell nivå ”inte finns 

några stora konflikter mellan totalförsvarets intressen och 

vindkraftsutbyggnaden”. Försvarsmakten medger att de fullt ut stödjer 

denna slutsats (Försvarsmakten 2012, s. 6). 

4.4 DEN LOKALA KONFLIKTEN 

För att närmare se hur riksintressena hanteras på lokal nivå görs en 

fallstudie av Såtenäs flygplats och tre fall som gått upp i mark- och 

miljööverdomstolen.  

Valet av lokala intressekonflikter föll på tre olika, som utspelat sig på 

orten Såtenäs militära flygplats.  I Såtenäs är Skaraborg flygflottilj belägen, 

med benämning F 7. Denna militära flygplats omfattas av bestämmelserna 

om stoppområden sedan 2010. I ett uttalande meddelar chefen för 

Försvarsmaktens flygfördbandsproduktion Carl-Johan Edström att de 

stora lokala konflikterna återfinnes på Gotland, på området Malmen och i 

Såtenäs (Edström, 2010). 

En genomgång av FM:s hinderdatabas över Såtenäs flygplats tyder på att 

master finns i området omkring i mycket större utsträckning än 

utbredningen av vindkraftverk. Inom drygt 5 mil låg det 2012 ungefär 250 

vindkraftverk och mer än dubbelt så många master och liknande med 

högsta höjd av cirka 330 meter. Vindkraftverkens högsta höjd uppnådde 

endast 155 m (Svensk Vindkraft & Svensk Energi 2012, s. 3). 

Enligt information ifrån Högkvartet bedrivs flygverksamhet med jetplan 

vid Såtenäs. Det är en skolflottilj som utbildar både svenska och utländska 

stridsflygplanspiloter. En sådan utbildning innebär krav på möjlighet till in- 

och utflygningar under moln och på låg höjd. 

Av informationen från Försvarsmakten beskrivs området som en militär 

flygplats i bruk för sin tänkta verksamhet. Den rådande hindersituationen 

2012 med vindkraftverk och master verkar således inte påverka militärens 

utnyttjande av flygplatsen (Svensk Vindkraft & Svensk Energi 2012, s. 4). 

Vid bestämningen av stoppområdet kring Såtenäs gavs följande analys av 

påverkan av vindkraftverk: 

"Sätenas stoppområde säkerställer flottiljens möjligheter att 
verka i sina olika roller utan att påtagligt begränsa 
flygverksamheten taktiskt eller operativt. Området innebär också 
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att flygsäkerhetsriskerna inte ökar p.g.a. ytterligare vindkraftverk 
i flygplatsens närhet.” 
(Försvarsmakten, Försvarsmaktens hantering av 

vindkraftsremisser bilaga 1, 2010, s. 4) 

Flera fall av nyetablering av vindkraft har ändå hamnat i konflikt med 

försvarets intressen inom stoppområdet som omringar den militära 

flygplatsen. 

4.4.1 ÄRENDE I 

Eulos Vind är ett företag som ansökt om tillstånd till uppförande och drift 

av två vindkraftverk i Vara kommun. Lokaliseringen är i inflygningslinjen 

till flygplatsen i Såtenäs. Länsstyrelsen som fick in ansökan avslog den 

med hänvisning till försvarets riksintresse. Eolus överklagade beslutet till 

mark- och miljödomstolen (MMD) som avslog överklagan. Motivering var 

att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta Försvarsmaktens 

argument att vindkraften skulle försvårat utnyttjandet av flygplatsen.  

Bolaget yrkade på att mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) skulle 

överlämna målet till regeringen för avgörande eller återföra målet till 

mark- och miljödomstolen. Detta på grund av att mark- och 

miljödomstolen alltid ska överlämna ärenden till regeringen om frågan är 

om en statlig myndighets beslut om Försvarsmakten. I detta fall handlar 

ärendet uppenbart om två vindkraftverk som är tänkta att lokaliseras i 

inflygningslinjen till Såtenäs flygplats, vilket Försvarsmakten motsatt sig 

och således rör verksamheten Försvarsmakten. Mark- och miljödomstolen 

borde därför lämnat över ärendet till regeringen. Till slut återfördes 

ärendet till mark- och miljödomstolen för vidare handläggning (Eulos Vind 

AB-fallet i Vara 2012, s. 1-3). 

I figur 5 nedan illustreras processen som ärende I skulle genomgått. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Bygglov och förhandsbesked. Bilden visar processen ärende I 

genomgått. Källa: (Försvarsmakten, Bygglov och förhandsbesked, 2013) 
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4.4.2 ÄRENDE II 

Det andra fallet som gick upp i mark- och miljööverdomstol var ett ärende 

där Älvsborgsvind AB stod som exploatör. Bygglov beviljades av miljö- och 

byggnämnden i Lidköpings kommun år 2009. Innan detta meddelade 

Försvarsmakten att de inte hade någon erinran i ärendet. I överklagandet 

efter beslut om stoppområdet 2010 framhöll FM följande: 

Försvarsmakten har genom förbandet FMTM lämnat yttranden 
utan erinran ... 2008. Tyvärr har i dessa fall inte Skaraborgs 
flygflottilj tillfrågats. I båda remisserna ligger vindkraftverken 
innanför hinderyta och i inflygningslinjen till Råda 
övningsflygplats/Såtenäs flottiljflygplats. Vindkraftverk på 
nämnda platser kan därför av flygsäkerhetsskäl inte accepteras. 
(Älvsborgsvindsfallet i Lidköping LST, 2010, s. 2) 

  

Som svar på detta nya yttrande framförde Älvsborgsvind AB att FM:s 

agerande var oacceptabelt. Att inte kunna lita på de besked som 

myndigheterna gav gjorde det omöjligt att planera och genomföra 

vindkraftsprojekt, menade Älvsborgsvind AB (Älvsborgsvindsfallet i 

Lidköping LST, 2010, s. 2). 

Bestämmelserna i miljöbalken 3 kap. 9 § beskrivs som skäl och ligger till 

grund för beslutet som tas. Vidare resonemang lyder att med hänsyn till 

”det starka totalförsvarsintresse” som finns förbjuds uppförandet av 

vindkraftsverken av länsstyrelsen (Ävsborgsvindsfallet i Lidköping LST, 

2010, s. 3-4) 

Ärendet överklagades av exploatören och togs upp i mark- och 

miljödomstolen. Älvsborgsvind AB yrkade på att beslutet som togs av 

miljö- och byggnämnden i Lidköpings kommun innan inrättandet av 

stoppområden skulle fastställas och att miljödomstolens dom skulle 

undanröjas. Argument som framförs av exploatören är att det ansöks om 

två vindkraftverk, vilka inte är högre än de redan befintliga 

vindkraftverken. Bolaget menar att de nya vindkraftverken inte kan 

påverka flygrestriktionerna som redan finns (Älvsborgsvindsfallet i 

Lidköping MMD, 2010, s. 3). 

I sitt yrkande i MMD anför bolaget att Försvarsmakten inte redogjort hur 

deras intressen motverkas och anser att länsstyrelsen godtagit 

Försvarsmaktens invändningar utan vidare prövning. Att Försvarsmakten 

”måste acceptera samexistens med andra samhällsintressen” framförs. 

Försvarsmaktens yttrande är endast att de motsätter sig ovanstående och 

begär att målet skall överlämnas till regeringen (Älvsborgsvindsfallet i 

Lidköping MMD, 2010, s. 2). 

Miljödomstolen saknade anledning att ifrågasätta Försvarsmaktens 

ställningstagande och gjorde därför samma bedömning som länsstyrelsen 

gjort och tillämpade 3 kap. 9 § i miljöbalken för att avslå överklagandet 

(Älvsborgsvindsfallet i Lidköping LST, 2010, s. 4). Mark- och 

miljööverdomstolen avslog i sin tur nästa överklagande 

(Älvsborgsvindsfallet i Lidköping MMÖD, 2012, s. 2). 

4.4.3 ÄRENDE III 

Ett tredje fall i MMÖD handlar om CRC Vindkraft AB som år 2010 ansökte 

om bygglov för två vindkraftverk i närheten av Såtenäs flygflottilj. 

Försvarsmakten lämnade sitt yttrande till byggnadsnämnden i Melleruds 

kommun och menade att flygflottiljen är ett område av riksintresse för 

totalförsvarets militära del. Med hänvisning till det 3 kap. 9 § framhålls att 

vindkraftverken skulle ha allvarlig påverkan på användningen av 
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flygplatsen. Med detta yttrande avslog byggnadsnämnden ansökan (CRC 

Vindkraft AB-fallet i Mellerud, 2012, s. 2-3). 

Länsstyrelsen fick in en överklagan som de gav avslag på. Beslutet 

överklagades i sin tur till MMD med skäl att ärendet rörde en 

lämplighetsfråga av särskild betydelse för Försvarsmakten och menade att 

ärendet borde behandlas av regeringen. MMD fann dock inte skäl att 

lämna målet till regeringen och avslog överklagandet åter igen. Bolaget 

gav sig inte och överklagade till MMÖD antydande att deras underinstans 

MMD skulle överlämnat ärendet till regeringen (CRC Vindkraft AB-fallet i 

Mellerud, 2012, s. 2). 

Mark- och miljööverdomstolen beslutade att den ursprungliga ansökan 

om bygglov som Försvarsmakten motsatte sig måste anses som ett 

ärende av särskild betydelse för försvaret och därför borde ha 

överlämnats till regeringen. Därmed beslutade mark- och 

miljööverdomstolen att undanröja den överklagande domen och lämnade 

över målet till regeringen (CRC Vindkraft AB-fallet i Mellerud, 2012, s. 2-

3). 
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5 ANALYS & RESULTAT 

I detta avsnitt kommer de fyra delarna av granskningen sammanställas 

genom en analys av deras resultat. 

För att återkoppla detta kapitel till frågeställningarna återkommer de 

nedan: 

 Huvudfråga: 

- Hur hanteras konflikten mellan försvarets intresse, med fokus på 

militärt flyg och intresset för förnybar energi i form av 

vindkraftsutbyggnad i den fysiska planeringen? 

Underfråga: 

- Hur påverkar lagstiftningen konflikten? 

Frågeställning kring försvarets roll: 

- Hur har försvarets roll i samhället och i lagstiftningen utvecklats 

sedan 1960-talet? 

Frågeställningar till slutsatserna: 

- Finns det en förskjutning mellan lagstiftningen och 

samhällssituationen, som konkretiseras i den fysiska planeringen? 

- Är avvägningarna som görs i riksintressekonflikten rimliga enligt 

lagstiftningen/enligt samhällssituationen? 

5.1 SITUATIONEN FRAM TILL IDAG 

Under denna rubrik besvaras frågeställningen kring försvarets roll. 

5.1.1 ANALYS 

Det har skett en förändring i lagstiftningen med tanke på att regleringarna 

om riksintressen inte fanns under mitten av 1900-talet, utan endast var 

idéer som ännu inte rotats. Dock bör det framhävas att allt sedan 

regleringarna kring riksintressena formulerades har de varit i princip 

oförändrade. Sedan införandet av riktlinjerna från den fysiska 

riksplaneringen i naturresurslagen 1987 har paragraferna som styrker 

totalförsvarets intressen förblivit orörda. Paragraf 9 och 10 i dagens 

miljöbalk är en uppdaterad version av paragraf 9 och 10 I 

naturresurslagen, med samma företräde till totalförsvarets intressen.  

Vid jämförelse mellan den oförändrade lagstiftningen och hur försvarets 

roll förändrats kan en stor differens i de båda objektens utveckling 

uppmärksammas. Lagstiftningen och därmed också totalförsvarets starka 

roll och företräde i den kan ses som statiskt. Försvarets roll i samhället har 

däremot förändrats avsevärt med omstruktureringar, nedskärningar och 

nya riktlinjer.  

5.1.2 RESULTAT 

Resultatet av innehållsanalysens första del i granskningen om 

lagstiftningen kan kort summeras att dagens lagstiftning främst utgår från 

plan- och bygglagen 2011 och miljöbalken från 1998. Miljöbalken är i 

synnerhet den reglering som behandlar hanteringen av riksintressen. I 

balken beskrivs de olika riksintressena och hur de bör avvägas. Att 

totalförsvarets har en paragraf utöver de andra riksintressena som 

förstärker deras roll som riksintresse kan konstateras. Riksintressen är ett 

relativt nytt fenomen i lagstiftningen eftersom att vid studiens startpunkt 

i 1960-talet var begreppet ännu inte formulerat. Arbetet med den fysiska 
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riksplaneringen ledde till dagens utfall av regleringar kring riksintressen. 

Den huvudsakliga orsaken till att FRP arbetades fram var för att införa 

makt över naturresurserna av nationellt intresse, som av den tidens 

påverkan började göras anspråk på. 

Del 4.1 behandlar också försvarets ändrade roll. Resultat som 

framkommit är förståelse för hur det svenska försvaret under kalla kriget 

verkade som ett invasionsförsvar och rustade för att försvara landets 

territoriella gränser mot angrepp. Sveriges olägliga geografiska 

lokalisering och det faktum att de förde en neutral säkerhetspolitik, ledde 

till ett starkt försvar. Med nedtrappningen av upprustningen och kalla 

krigets slut sågs det svenska försvaret över. Ett omfattande nedskärnings- 

och omstruktureringsarbete startade under 1990-talet. Allt sedan dess 

har försvaret reducerats och omdanats. Försvarets roll idag tituleras 

insatsförsvar. Istället för konfrontation bygger Sveriges säkerhet idag 

enligt Försvarsmakten på samarbete som möjliggörs genom exempelvis 

EU och Nato (Försvarsmakten, Försvarsmaktens verksamhet, 2013). 

5.2 SITUATIONEN IDAG 

Del 5.2 bidrar med en nutidsbeskrivning för att kunna ge svar på 

huvudfrågeställningen och underfrågan.  

5.2.1 ANALYS 

Orsak till den motsägelsefulla relationen mellan hur konflikten framställs 

av media och upplevs av vindkraftbranschen kontra hur Försvarsmaktens 

siffror och beskrivningar framställer situationen analyseras följande. Det 

ter sig vara att de fall som vindkraftsbranschen är upprörda över och som 

skildras i media kan vara de fall där det inte råder något vidare försök till 

kompromiss. Har försvaret erinrat mot en exploatering har de stöd av 

lagstiftningen att få sin vilja igenom företrädelsevis och detta ofta utan att 

behöva kompromissa. Den sistnämnda faktorn kan vara en viktig 

förklaring till varför ett nej från remissinstansen försvaret blir uppblossat 

och omskrivet. Försvaret har ingen skyldighet att kompromissa utan får 

sin önskan igenom oavsett, i de flesta av fallen där de motsätter sig 

exploatering. Med sitt fördelaktiga stöd av lagen behöver de inte lika noga 

motivera varför de ger avslag. Visserligen kan de inte alla gånger 

motiveras på grund av sekretess, men att de inte är i behov av 

kompromiss kan innebära att inga betydande argument måste läggas 

fram för att få ärendet att gå sin väg. 

Anledningen till varför försvarets agerande idag ifrågasätts genom krav på 

motiv för erinran och liknande, är bland annat kännedomen om försvarets 

omstrukturerade roll i samhället. Den starka ställning som försvaret har i 

miljöbalken, som exploatering av vindkraft tillståndsprövas enligt, ger ett 

företräde i planärenden tillsammans med deras roll som remissinstans. En 

förskjutning mellan försvarets roll i lagstiftningen och rollen i 

samhällssituationen upplevs av berörda aktörer i den fysiska planeringen, 

inte minst i de beskrivna planeringsfallen som handlar om avvägningen 

mellan militärt flyg och vindkraft.  

5.2.2 RESULTAT 

I den andra delen av granskningen redovisas försvarets roll i planeringen 

som remissinstans. En märkbar ökning av vindkraftverk under 2000-talet 

påvisas och införandet av stoppområden som en reaktion på det. 

Stoppområden kring militära flygplatser märktes ut för att förhindra 

exploateringen av fler vindkraftverk. 
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Efter införandet av stoppområden kring militära flygplatser upplevdes det 

enligt media och Boverkets utredning att vid försvarets erinran mot 

vindkraftsexploatering gick det i majoriteten av fallen försvarets väg. ”Det 

är nästan aldrig som inte våra remissvar följs i det här fallet” uttalar sig 

chefen för Försvarsmaktens flygförbandsproduktion. Orsak till detta 

uppmärksammas i föregående del, nämligen konstaterandet av försvarets 

företräde i miljöbalken.  

Den bild som ges i media och utredningar påvisar en upprördhet från 

vindkraftsbranschens sida i den maktlösa situation de tycks ha hamnat i 

när det gäller kampen mot försvarets intressen. Den bild som ges av 

material från försvarets sida visar att de släpper igenom 80 procent av alla 

ärenden de får in. Detta betyder att den sammanlagda ytan av den totala 

potentialen som de godkända exploateringarna kan leda till är betydligt 

större än vad som behövs för att uppfylla de Sveriges miljömål med 

vindkraft. 

5.3 DEN NATIONELLA KONFLIKTEN 

Under denna rubrik ges vidare svar på huvudfrågan med inriktning på den 

nationella hanteringen för att i nästa avsnitt visa på den lokala 

hanteringen av konflikten. 

5.3.1 ANALYS 

I stora drag pekade totalförsvarets forskningsinstitut i utredningen på 

flera skillnader mellan länderna som gjorde att de hanterade de 

motstående intressena på olika sätt. En viktig del var konstaterandet att 

Sverige med sin roll i ett säkerhetspolitiskt neutralt utgångsläge har helt 

andra premisser att agera utefter jämfört med de länder som är 

medlemsländer i allianser såsom Nato. Att Sverige idag är ett militärt 

alliansfritt land borde fortfarande innebära, likväl som under kalla kriget, 

ett oberoende av andra länders tillgångar och förmågor. Det innebär att 

det svenska försvaret måste upprätthålla vissa resurser som de andra 

länderna inte behöver, då de kan förlita sig på samarbetet med alliansens 

övriga medlemsländer. Detta faktum kan vara en anledning till varför 

Sverige är det enda landet som har utbildning för stridsflygplanspiloter i 

sitt hemland och i samma mening då högre krav på storleken av den 

geografiska yta som stoppområdena utgör.  

Försvarsmaktens uttalande om att inga större konflikter finns nationellt 

borde enligt denna analys innebära att intressena i sig egentligen inte 

behöver utgöra någon konflikt. Slutsatsen förutsätter exempelvis att 

försvaret inte behöver yta för in- och utflygningar med jetplan för att 

upprätthålla ett självständigt försvar. Detta gör det tvetydigt varför den 

svenska Försvarsmakten väljer att stödja utredningens slutsatser och 

samtidigt utpeka stoppområden som förhindrar samexistens mellan 

intressena. 

Om det inte finns någon större konflikt bör de få gånger intressena 

krockar vara förstorade i media. Utredningarna från SKL och Boverket 

tyder på att en konflikt upplevs av planerare och politiker. Yttranden från 

vindkraftsbranschen ifrågasätter de motarbetande argumenten nämnda 

ovan.  Studiens slutsatser kan inte godkännas utan ifrågasättande. Citatet 

”inte någon större konflikt” är i sig ett diffust uttryck. Det beskriver att det 

inte är totalt konfliktfritt men förtäljer inte hur stort utrymme resterande 

del har. 
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5.3.2 RESULTAT 

I del 4.3 granskas konflikten som uppstår i den fysiska planeringen på 

nationell nivå. Resultat av den utredning av FOI som ligger till grund för 

detta avsnitt är främst att det i andra länder inte råder någon egentlig 

konflikt mellan militärt flyg och vindkraftverk nationellt. Stora skillnader i 

ländernas försvarssituation framkom. Vidare utredning kring vad 

skillnaderna hade för betydelse för hanteringen av militärt flyg och 

vindkraftsexploatering kunde inte göras av FOI på grund av tidsbrist. 

Rapporten erkänns av FOI vara ofullständig. 

Utefter det som utredningen kunde konstatera hävdades det i yttranden 

att det inte fanns någon motsättning mellan militärt flyg och utbyggnaden 

av vindkraft på nationell nivå. Även Försvarsmakten själva höll med om att 

det inte finns någon större konflikt på nationell nivå. Slutsatserna talar 

emot vad som tidigare framkommit i studien och prövades därför i en 

fallstudie på lokal nivå. 

5.4 DEN LOKALA KONFLIKTEN 

Avsnitt 5.4 har fokus på att besvara huvudfrågeställningen och ger 

exempel på möjliga utfall på lokal nivå och således också svar på 

underfrågan om kring lagstiftningens påverkan. 

5.4.1 ANALYS 

Analysen av de tre fallen i fallstudien ger en inblick i hur det kan gå till i 

planprocessen på lokal nivå. Det framkommer tydligt att en konflikt 

upplevs och att exploatörerna ibland inte har chans att hävda sitt intresse 

mot Försvarsmakten som står under totalförsvaret och dess starka 

ställning i MB. Stoppområdena i sig har under uppsatsen gång 

framkommit som ett hinder i exploateringen av vindkraftverk, vilket också 

var meningen från försvarets sida. De tre fallen visar på denna konflikt 

som upplevs av exploatörer och som kan bli kraftfulla rubriker i nyheter.  

Att paragrafen i MB i samtliga fall är orsaken till försvarets ”vinst” i 

ärendena är bevis på att Försvarsmakten går under totalförsvarets 

företräde i lagstiftningen. Hur motiverade stoppområdena är verkar inte 

ifrågasättas i någon större utsträckning i beslut kring dem, utan en 

hänvisning till totalförsvarets företräde är avgörande, åtminstone när det 

gäller de tre undersökta fallen. Med tanke på att det är tre fall av samma 

karaktär kan de inte i någon vidare utsträckning tala för hur det ser ut 

generellt över landet.  

5.4.2 RESULTAT 

Eftersom att den nationella konflikten knappt var märkbar enligt 4.3 

landade den sista delen av uppsatsen i en fallstudie av den lokala 

konflikten. 

Såtenäs flygplats och tillhörande stoppområde undersöktes. Med 

utgångsläge i att försvarets riksintresse kan användas för sitt tänkta 

ändamål, som övningsområde för gripenflygning trots den beskrivna 

hindersituationen, granskades tre beslut efter ansökningar om 

vindkraftverk i stoppområdet. 

I Försvarsmaktens egen analys av stoppområdet omkring Såtenäs flygplats 

nämns det att: 

Området innebär också att flygsäkerhetsriskerna inte ökar p.g.a. 

ytterligare vindkraftverk i flygplatsens närhet. 
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Att de tre fallen hamnat i MMÖD beror på att vindkraftsexploatören i de 

olika fallen överklagat de beslut som tagits kring deras projekt. Samtliga 

fall har innefattat två vindkraftverk och inneburit en viss ökning av 

vindkraftverk i området, men inte av den grad som flera eller en hel 

vindkraftspark skulle innebära. Således kan fallen hamna innanför ramen 

för citatets innebörd.  

Försvaret kunde i samtliga fall med hänvisning till totalförsvarets 

riksintressen få gehör i prövningarna. I två av fallen framkommer det 

tydligt att just miljöbalken 3 kap. 9 § används som argument i 

planärendet. Denna paragraf är som tidigare nämnt den paragraf i 

miljöbalken som syftar till totalförsvarets riksintresse. Efterföljande 

paragraf ger den tidigare och således också totalförsvaret i stort en 

starkare ställning i lagstiftningen, gentemot de andra riksintressena: 

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera 

oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål 

som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med 

marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området 

eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall 

försvarsintresset ges företräde. 

I ett av fallen framkommer det tydligt att försvaret agerat sent in i 

planprocessen och till och med ändrat sig under processens gång. Även i 

det fallet med det sena agerande fick försvarets yttrande gehör och det 

med hänvisning till området som ett intresse för försvaret. 
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6 SLUTSATSER  

Den totala analysen av de fyra delarna mynnar ut i följande slutsatser. I 

detta avsnitt besvaras frågeställningarna kring förskjutning och 

rimligheten i avvägningarna som görs. 

Försvarspolitiken och totalförsvaret har omdanats men verkar inte ha 

förlorat den starka ställningen i lagstiftningen och således inte heller i den 

fysiska planeringen. En viss förskjutning kan därför upplevas. Av 

undersökningen framkommer att försvaret inte längre är en krigsmakt 

utan en försvarsmakt i form av insatsförsvar. Den allmänna uppfattningen 

kan te sig vara att försvaret inte är i behov av de markanspråk de gör och 

de restriktionerna mot motstående intressen som de utfärdar, exempelvis 

genom stoppområden.  

Omdaning av försvaret har inneburit en förändrad roll i samhället, men 

bevisligen inte en svagare roll. Uppenbart är att försvaret inte längre har 

samma förmågor som under kalla kriget och därför inte heller samma 

behov av markanspråk. Klart är också att försvaret har nya förmågor, som 

de dessutom måste värna om på grund av den militära alliansfriheten och 

har således ett behov av en hög grad av självständighet och oberoende. 

Trots den ändrade riktningen totalförsvaret har tagit har dess ställning i 

miljöbalken inte ändrats.  

I slutsatser om varför den starka ställningen kvarstått i lagstiftningen skall 

det poängteras att miljöbalken ger företräde åt totalförsvaret. 

Totalförsvaret är som sagt ett samlingsnamn för alla de organisationer 

och myndigheter som arbetar för att försvara Sveriges säkerhet. 

Försvarsmakten är en stor del av totalförsvaret. Försvarsmakten, som 

remissinstans och deltagare i den fysiska planeringen, har med sin 

verksamhet numera flera uppgifter och större funktion i samhället än 

väpnad strid, vilket framkommit i undersökningen. Exempel är 

krishantering vid naturkatastrofer och utrustning som tjänstgör för viktiga 

organ i samhället som SOS och SMHI.  

Vid mindre vetskap kring Försvarsmaktens roll som del av totalförsvaret är 

det inte undra på att försvarets anspråk och intressen ifrågasätts, med 

tanke på den omdaning som uppmärksammats. Vid bredare kunskap kring 

Försvarsmaktens verksamhet, och krav utefter den, kan en större 

förståelse erhållas och avvägningarna kan anses mer rimliga. 

Dock bör det noteras att Försvarsmakten går under totalförsvarets 

företräde rättsligt och det verkar leda till att diskussion och kompromiss 

lättare kan uteslutas i ärenden inom den fysiska planeringen. Kritik har 

riktats mot bland annat stoppområden som FM utpekat. Företrädet 

rättsligt kan inte rimligtvis få leda till någon form av obestridlig fördel i 

samtliga sammanhang i den fysiska planeringen. Även om en klarare 

uppfattning om totalförsvarets ställning och försvarsmaktens roll har 

erhållits i denna uppsats finns det givetvis fortfarande anledning att 

ifrågasätta Försvarsmaktens liksom övriga myndigheters restriktioner och 

bevarande av intressen. 

Hur fenomenet framställs i media kan efter framkommen vetskap i denna 

uppsats tolkas som ojämn. Att FM låter 80 procent av de inkomna 

ärendena bifallas är inget som framkommer i media, men som av både 

statistik och remisser erkänns i denna studie. Att just de fall som möter 

motstånd uppmärksammas i media kan ha att göra med den maktposition 

som Försvarsmakten har i miljöbalken och hur den artar sig i planärenden 

och tillståndsbeslut i MB där exploatörerna upplever orättvisa. 
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Enligt utredningen som FOI gjorde framkom att det på nationell nivå inte 

finns någon större konflikt finns mellan just militärt flyg och vindkraftverk. 

Konflikten som upplevs av berörda parter är däremot uppenbar på lokal 

nivå i de enskilda fallen som undersöks. Konflikten har även 

uppmärksammats genom utredningar av Boverket och SKL. Utredningens 

slutsatser är diffust uttryckta och ifrågasätts. 
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7 DISKUSSION 

I diskussionsdelen framgår om syftet med uppsatsen är uppnått och 

förslag på handlingsåtgärder ges. 

Syftet var att granska hur försvarets intresse, med fokus på militärt flyg, 

hanteras i den fysiska planeringen när det står i konflikt med riksintresset 

förnybar energi i form av vindkraftsutbyggnad. Efter att hela studien är 

genomförd med en omfattande dokumentstudie och en mindre fallstudie 

med resultat som analyserades i föregående avsnitt har den granskning 

som uppsatsen åsyftade till genomförts. 

I uppsatsen har både försvarets och vindkraftsbranschen med fleras 

perspektiv framkommit och ställts emot varandra. Uppsatsen har på så vis 

tydliggjort hur konflikten upplevs av de olika aktörerna och också hur 

riksintressena hanteras i den fysiska planeringen. 

7.1 TEORETISK ÅTERKOPPLING 

För att anknyta till den teoretiska kontexten efter studiens genomförande 

bör några sammanfattande delar tas upp. Med koppling till den rationella 

värdegrunden som har varit en del av den teoretiska bakgrunden bör 

målet vara en effektivitet med planeringen. Att forna maktstrukturer är 

bibehållna har studien visat genom lagstiftningens utformning och 

fallstudiens resultat. Fortfarande har den rationella planeringen stort 

inflytande på svensk planpolitik. Den representativa demokratin är en 

maktstruktur som kvarstår. Genom kommunen skall riksintressena 

tillgodoses av planerare och genom statliga myndigheter skall 

riksintressena pekas ut. Anpassningsbar, politisk och total är tre begrepp 

som i viss mån fortfarande går att applicera på den svenska planeringen. 

Den kommunikativa planeringen utmanar strukturerna och inför ett nytt 

perspektiv på planeringen. Att försvarets ställning och den maktposition 

de har ifrågasätts kan ses som ett tecken på den kommunikativa 

planeringens inflytande på den rationella. Den enskilde aktören som kan 

beskrivas som vindkraftsexploatören överklagar beslut och kämpar för sin 

rätt att påverka utvecklingen genom fysisk planering. Inflytande av 

kommunikativ planering kan avläsas, även om perspektivet inte fått fullt 

genomslag. 

Ett större samarbete kring arbetet med områden för riksintressen och 

större förståelse för varje riksintressen och deras möjlighet till 

samexistens hade eventuellt motverkat konflikterna som uppstår. 

Kommunikationen mellan aktörerna är behov av förnyelse och 

förbättring. Att skapa möjlighet och resurser till samråd i tidigt skede hade 

rett ut frågetecken och konflikterna hade inte behövt bryta ut och ge 

motgångar i samma uträckning för parterna. Den mindre aktören i form 

av vindkraftsexploatör står sig inte stark mot myndigheten i form av 

försvaret. Den kommunikativa planeringen har haft en viss inverkan på 

den rationella planeringen som präglat svensk planpolitik. Exempel på det 

kan tolkas i samrådsprocesser i tidigt skede, redan i översiktlig planering.  

Att maktstrukturerna verkar vara orubbliga i hänseendet av lagstiftningen 

är ett tecken på det rationella perspektivets genomsyrande. Den 

kommunikativa planeringen har således inte haft så stort inflytande på 

just denna process som undersökts, med tanke på försvarets företräde i 

lag. Att hanteringen av riksintressen ifrågasätts och att debatten lyfts upp 

i media och forskning är må hända ett tecken på att den kommunikativa 

planeringen får allt större betydelse i svensk planering. Det verkar enligt 

denna studie finnas behov av att tillämpa den kommunikativa planeringen 

i större utsträckning. 
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7.2 VIDARE FORSKNING 

Den teoretiska ansatsen är intressant för det undersökta problemet. 

Vidare forskning på hur kommunikativ planering kan förändra dagens 

situation hade varit givande. Att studera andra perspektiv såsom 

medborgarinflytande i planeringsprocessen gällande riksintressen är en 

annan väg att gå. Hanteringen av riksintressen upplevs problematisk från 

flera inblandade aktörer och arbetet med riksintressen kan definitivt 

förbättras för att underlätta för en hållbar planering. Vidare forskning på 

ämnet är av hög relevans för att detta skall ske. 

Hur processen kan förändras för att således främja hanteringen av 

riksintressenas legitimitet är ett forskningsområde var vidare studier 

skulle varit av stor nytta. Att forska på hanteringen av riksintressen och 

uppdelningen av ansvarsområden i planprocessen hade kunnat leda till 

nya perspektiv på fenomenet och möjligen förslag på nya arbetssätt. 

Andra riksintressen än förnybar energi och i synnerhet vindkraft kan 

ställas emot totalförsvarets intressen för att eventuellt granska andra 

konflikter. Djupare forskning av försvarets olika intressen kan göras för att 

få ytterligare perspektiv på hanteringen av riksintressen. 

 Hur lagstiftningen är utformad och en del av bakgrunden till det tas upp i 

denna uppsats. Att vidare forska på relevansen kring totalförsvarets 

företräde är även det ett forskningsområde som kan utredas. Det för att 

kunna diskutera och dra slutsatser om hur lagstiftningen lämpligast bör 

vara formulerad för att uppnå en uthållighet i den fysiska planeringen. 
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8 AVSLUTNING 

Avslutningen knyter kort ihop säcken och sätter punkt för denna uppsats. 

Sammanfattningsvis har det visat sig att totalförsvaret har en stark 

ställning i miljöbalken, en förändrad men fortfarande stark ställning i 

samhällssituationen och den fysiska planeringen. Hanteringen av 

planärenden blir mot bakgrund av det såsom studien har visat. Den starka 

ställningen ger ett företräde och en konflikt kan uppstå. Om försvarets 

intressen kan redovisas och förklaras kan hända att konflikterna minskat i 

skala.  

Med en större förståelse för totalförsvarets bredare funktion i samhället 

ges en större förståelse för maktställningen. Inga förändringar har gjorts i 

lagstiftningen, vilket fortfarande gör totalförsvaret till det starkaste 

riksintresset i lagstiftningen. Att veta att totalförsvaret innefattar mer än 

verksamhet kring väpnad strid känns relevant för att kunna godta denna 

starka ställning.  

Försvaret som remissinstans har stort inflytande i planeringsprocessen 

och kritiseras för att ta omotiverade beslut och anspråk, ibland även i ett 

sent skede i processen. Kommunernas översiktsplaner och tematiska 

tillägg innehåller energimyndighetens utpekade riksintressen. Det ger 

möjligheten att i ett tidigt skede reda ut eventuella konfliktområden och 

ge förslag på lösningar. Detta är steg i rätt riktning för att undvika 

konflikterna längre fram i planprocessen. De sena konflikterna tar oftast 

hårdare, eftersom exploatören då kommit långt i processen och 

projekteringen redan kostat arbetskraft och förmögenheter. 

För att nå en effektiv planering bör vikten av tydlig information gällande 

riksintressen lyftas fram enligt studien. Förslag som ges på förbättring är 

en betydligt bättre förståelse och dialog mellan aktörerna. För att 

riksintressena inte skall förlora sin legitimitet bör arbetet med dem 

uppdateras och nya arbetsprocesser eventuellt tillämpas. Arbetet med 

bredare information innefattandes bland annat motiv, avgränsning, 

påverkan och förklaringar om eventuella konflikter som kan uppstå hade 

säkerligen underlättat hanteringen av riksintressen.  

Jag tror att det viktigaste i hanteringen av riksintressen är tydligheten i 

vad det är som skall bevaras och varför och att detta sker i ett tidigt 

skede. Alla riksintressen klassificeras som nationella intressen som bör 

bevaras av en anleding. Vilket som kan anses väga tyngst för rikets 

intressen kommer förmodligen alltid att skilja sig i avseende mellan de 

beslutande sektorsmyndigheterna. För att kunna få riksintressena att 

samexistera bör varje myndighet som utpekar riksintressen göra det på 

väl valda grunder, i samklang och på så vis undvika att överplanera. En 

effektiv planering kan främjas om samtliga myndigheter värnar om sitt 

eget intresse med förståelse och aktning för de övriga. På så vis kan 

begreppet riksintresse återta sin legitimitet och värdefulla mening med 

att bevara Sveriges nationella resurser, som var avsikten en gång på 1900-

talet vid starten av den fysiska riksplaneringen. 
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