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Förord
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet 
av masterprogrammet i Fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola.

Jag vill tacka mina handledare Mårten Dunér och 
Håkan Locking för oerhört värdefulla synpunkter 
och infallsvinklar. Dessutom vill jag tacka alla i min 
närhet som på ett eller annat sätt bistod mig under 
arbetet med examensarbetet.

Förhoppningsvis kan detta arbete skapa ökad medve-
tenhet och diskussionen om riksintressesystemet och 
tillämpningen av det.

Kristina Larsson
Karlstad, maj 2011
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Foto 10. Hovs Hallar i Båstad, riksintresse för naturvården.
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Tack till organisationer som bidragit
Stort och varmt tack till de kommuner som tog sig 
tid att delta i enkätundersökningen eller meddelade 
att de inte hade möjlighet att besvara enkäten. Stort 
tack även till de statliga myndigheter som bistod med 
fotografier samt gav tillstånd till att få använda dem i 
examensarbetet.
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Hofors kommun
Huddinge kommun
Hudiksvalls kommun
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Hörby kommun
Höörs kommun
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Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kalmar kommun
Karlshamns kommun
Karlskoga kommun
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Kils kommun
Kinda kommun
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Kungsörs kommun
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Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lomma kommun
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Följande förkortningar och definitioner förekommer i arbetet.

Hushållningsförordningen Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

MB     Miljöbalken (1998:808).

NRL     Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

PBL     Plan- och bygglagen (1987:10).

SFS     Svensk författningssamling.

SOU     Statens offentliga utredningar.

Riksintresse    Mark- och vattenområden som är av nationell betydelse för något av de syften  
    som anges i 3 och 4 kapitlet MB.

Geografisk avgränsning   Ett riksintresseområdes geografiska avgränsning.
av riksintresse 

Länsstyrelsens    Det underlagsmaterial som Länsstyrelsen ska sammanställa enligt 6 kapitlet 20 
underlagsmaterial   § MB, utifrån det material som finns hos de statliga myndigheterna, vilket har  
    betydelse för hushållningen med mark- och vattenområden.

Förkortningar och definitioner
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Sammanfattning
Riksintressesystemet har sedan det lagstiftades år 1987 granskats, diskuterats och ifrågasatts. Tillämpningen av 
riksintressesystemet har ansetts haft grundläggande oklarheter och problem, bland annat vad det gällde riksin-
tresseområdens aktualitet samt hur de skulle geografiskt avgränsas. Då bristerna och problemen med tillämp-
ningen av riksintressesystemet ansågs vara av den omfattningen att det påverkade dess trovärdighet och legitimi-
tet var det intressant att studera hur riksintressesystemet tillämpades i praktiken, i den översiktliga planeringen.

Syftet med arbetet var att studera hur riksintressesystemet tillämpades i praktiken. Detta genom att undersöka 
hur Sveriges kommuner geografiskt avgränsade riksintressen enligt 3 kapitlet MB i den översiktliga planeringen, 
i förhållande till länsstyrelsernas underlagsmaterial. De metoder som användes i arbetet var en litteraturstudie 
samt en kvantitativ studie, i form av en enkätundersökning.

Resultatet av litteraturstudien och enkätundersökningen påvisade att det fanns problem och brister med riksin-
tressesystemet och tillämpningen av det, i den översiktliga planeringen.

De slutsatser som kunde dras var att:
Majoriteten av kommunerna geografiskt avgränsade samtliga riksintressen enligt länsstyrelsernas underlags-
material, trots att ett flertal av tjänstemännen angav att kvaliteten på länsstyrelsernas underlagsmaterial var 
bristfällig i flera avseenden.
Det fanns skillnader mellan olika riksintressen för hur de hanterades och tillämpades i den översiktliga 
planeringen. 
De statliga myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna saknade tillräckliga resurser, kunskap och 
kompetens för att kunna tillämpa riksintressesystemet.
Riksintressesystemet och tillämpningen av det genomfördes inte enligt intentionerna i gällande lagstiftning.
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131. Inledning

1. Inledning
I detta kapitel beskrivs den historiska utvecklingen av 
riksintressen samt arbetets förutsättningar och ut-
gångspunkter.

Riksintressesystemet har sedan det lagstiftades år 
1987 granskats, diskuterats och ifrågasatts (Gustavs-
son 2005, s. 116). Bland annat har riksintressesys-
temet ansetts som trubbigt och svårhanterligt, på 
grund av otydligheter i tillämpningen av det. Därtill 
har riksintressesystemet beskrivits som små statliga 
öar i en i övrig kommunal planering, vilket har med-
fört att konflikter har uppstått mellan kommunerna 
och staten kring både urvalet och tolkningen av riks-
intresseområdena (Gustavsson 2005, s. 117).

Det är inte en ny iakttagelse att det har funnits och 
finns ett antal oklarheter och problem med riksin-
tressesystemet och tillämpningen av det, utan detta 
har påtalas under en längre tid (Boverket 2009b, s. 2). 
Bland annat ansåg Boverket (2009b, s. 2) och Riks-
antikvarieämbetet (2007, ss. 5-9) att det behövdes en 
central övergripande översyn av riksintressesystemet 
och att dess innehåll, processer samt förhållande 
till andra faktorer som har betydelse för mark- och 

vattenanvändningen. Det fanns därtill många grund-
läggande oklarheter kring tillämpningen av riksin-
tressebestämmelserna i kommunernas översiktliga 
planering bland annat angående riksintresseom-
rådens aktualitet samt hur dessa skulle geografiskt 
avgränsas, i förhållande till länsstyrelsernas under-
lagsmaterial.

Då bristerna och problemen med tillämpningen av 
riksintressesystemet ansågs vara av den omfattningen 
att det påverkade dess trovärdighet (Boverket 2009b, 
s. 1) och legitimitet (Boverket 2006, s. 2) var det 
intressant att studera hur riksintressesystemet til-
lämpades i praktiken, i den översiktliga planeringen. 
Visserligen hade flera av de statliga myndigheterna, 
som enligt hushållningsförordningen ansvarar för 
respektive riksintresse, under de senaste åren ge-
nomfört enkätundersökningar och intervjuer med 
Sveriges länsstyrelser och kommuner för att samla in 
uppgifter om riksintressesystemets tillämpning. Dock 
hade aldrig samtliga Sveriges kommuner deltagit i en 
undersökning. Därför var det intressant att studera 
hur Sveriges kommuner tillämpade riksintressesyste-
met i den översiktliga planeringen.

Foto 11. Malören i Kalix, riksintresse för naturvården.
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1.1 Bakgrund

Den fysiska riksplaneringen
I förslaget till ny planlagstiftning år 1947 framhölls 
behovet av att reglera markanvändningen för det all-
männas bästa där all fysisk planering skulle ta hänsyn 
till intressen som var gemensamma för hela landet, så 
kallade riksintressen (Almstedt 1998, ss. 47-48).

Under 1960- och 1970-talet omfördelades befolk-
ningen från glesbygden och mindre tätorter till 
medelstora och större tätorter (Civildepartementet 
1971, s. 21). På grund av denna omfördelning ansågs 
den långsiktiga statliga planeringen behöva utforma 
riktlinjer för att styra urbaniseringen, så att den eko-
nomiska tillväxten och välståndsutvecklingen skulle 
fördelas mer jämnt över landet. Därtill medförde 
människors ökade fritid, bilismen och ökade ekono-
miska resurser att friluftslivet och fritidsbebyggelsen 
ökade i omfattning vilket förde med sig en ökad 
efterfrågan på attraktiv mark i kustområden. Dess-
utom medförde den industriella utvecklingen ökade 
markanspråk för nylokalisering av industrier, vilket 
förde med sig att anspråk riktades mot olika typer av 
naturresurser i landet (Civildepartementet 1971, ss. 
21-22). Allt detta medförde nya miljöproblem vilka 
påvisade behovet av en långsiktig planering för hus-
hållningen med landets naturresurser, för att kunna 
förebygga samt förhindra miljöskador och miljökon-
flikter (Civildepartementet 1971, s. 22).

Tidigare hade den fysiska planeringen setts som en 
lokal angelägenhet men på grund av exploaterings-
anspråk mot attraktiva områden, från olika aktörer, 
skärptes konflikterna om landets naturresurser 
(Civildepartementet 1971, s. 22). Då exploaterings-
intressena hade det lättare att hävda sina intressen 
än bevarandeintressena fanns det ett behov av en 
starkare lagstiftning som markerade samhällets in-
flytande över hur landets naturresurser skulle använ-
das. Det ansågs att landets naturresurser värderades 
annorlunda på riksnivå än på regional och lokal nivå 
(Civildepartementet 1971, ss. 22-23).

Syftet med den fysiska riksplaneringen
Syftet med den fysiska riksplaneringen var både 
att kartlägga de önskemål som olika verksamheter 
kunde komma att rikta mot landets mark- och vat-
tentillgångar, geografiska lägen och miljö på lång sikt 
samt att förutse de anspråk som kunde komma att 
ställas på dessa tillgångar på kort sikt (Civildeparte-
mentet 1971, s. 23). Syftet var att utforma riktlinjer 
för hushållningen med de naturresurser som var av 
stort nationellt intresse, vilka var eller kunde väntas 
bli efterfrågade av olika intressen. Därtill syftade den 
fysiska riksplaneringen till att upprätta en riksplan 
som skulle skydda enskilda personers investeringar 
mot privata företags och statens exploateringsplaner 
(Strömgren 2007, s. 144).

Huvudprincipen för den fysiska riksplaneringen var 
att göra avvägningar mellan att bevara viktiga natur-
resurser intakta eller att exploatera dem (Civildepar-
tementet 1971, s. 27). Den fysiska riksplaneringen 
syftade därmed till att lösa föreliggande och poten-
tiella konflikter om mark- och vattenanvändningen 
utifrån intressen som var gemensamma för hela 
landet (Magnusson 1980, s. 49). Tätorters tillväxt, fri-
luftslivet och fritidsbebyggelsen samt vissa industrier 
var de dominerande konkurrenterna om landets 
naturresurser (Civildepartementet 1971, s. 27).

Den mark som skulle bevaras obebyggd borde enligt 
den fysiska riksplaneringens intentioner avsättas 
på mycket lång sikt (Civildepartementet 1971, s. 
27). Detta då fysisk planering innebär att mark tas i 
anspråk och dess användning binds under en mycket 
lång tid, vilket till och med kan innebära en bindning 
som är oåterkallelig. Den fysiska riksplaneringen 
skulle därmed garantera ett skydd för den miljö i 
landet som under alla omständigheter skulle bevaras 
(Civildepartementet 1971, s. 28).

Genomförandet av den fysiska riksplane-
ringen
År 1967 påbörjades vissa provinventeringar inför en 
fysisk riksplanering som därefter följdes av länsvisa 
inventeringar, vilka resulterade i en skiss till riksplan 
samt utgångspunkter för en fysisk riksplanering 
(Magnusson 1980, s. 49). Regeringen presenterade år 
1972 proposition 1972:111, i vilken förslag till rikt-
linjer för hushållningen med mark och vatten samt 
former för en fortlöpande fysisk riksplanering fram-
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fördes (Proposition 1985/86:3, s. 239). Enligt propo-
sition 1972:111 skulle kommunerna, inom ramen för 
den fysiska planeringen, precisera och vidareutveckla 
dessa riktlinjer vilka efterhand skulle ingå i kommu-
nernas översiktliga planering (Proposition 1985/86:3, 
s. 240).

Den fysiska riksplaneringen genomfördes i ett 
programskede och ett planeringsskede och dess 
riktlinjer indelades i verksamhetsanknutna riktlinjer 
och geografiska riktlinjer (Proposition 1985/86:3, ss. 
239-240). Den fysiska riksplaneringen genomfördes 
i ett samspel mellan central, regional och kommunal 
nivå, den så kallade riksplaneormen (Magnusson 
1980, s. 58). Under programskedet, mellan 1973 och 
1975, (Almstedt 1998, s. 56) utarbetades kommun-
omfattande program för planeringsåtgärder enligt 
den fysiska riksplaneringens riktlinjer (Proposition 
1985/86:3, s. 240). Under planeringsskedet, mellan 
1975 och 1977, (Almstedt 1998, s. 58) genomfördes 
de åtgärder som kommunerna angett i de kommun-
omfattande programmen samt som Regeringen ang-
ett i regeringsbesluten, genom att kommunöversikter 
med tillhörande riktlinjer upprättades i respektive 
kommun (Proposition 1985/86:3, s. 240). Dock fick 
inte kommunöversikterna med tillhörande riktlinjer 
någon omedelbar rättsverkan, då de ansågs behöva 
preciseras och vidareutvecklas vid efterföljande fysisk 
planering (Proposition 1985/86:3, ss. 240-241).

Resultatet av planeringsskedet redovisade länsstyrel-
serna till Regeringen 1977, varvid Regeringen under 
1978-1979 tog ställning till resultatet genom läns-
visa beslut (Proposition 1985/86:3, s. 240). Därefter 
genomfördes vissa kompletterande åtgärder i kom-
munerna, vilket länsstyrelserna redovisade till Reger-
ingen 1982 och som Regeringen beslutade om 1984 
(Proposition 1985/86:3, s. 241). Under efterföljande 
år utarbetades ett flertal Statens offentliga utred-
ningar samt att olika propositioner framlades, vilka 
föreslog att riktlinjerna för hushållning med mark 
och vatten borde lagregleras (Proposition 1985/86:3, 
s. 244).

Den fysiska riksplaneringen innebar inte att det 
upprättades eller fastställdes någon riksplan. Däre-
mot lagfästes 1987 de riktlinjer som riksdagen hade 
beslutat om 1972, genom att NRL och PBL trädde i 
kraft (Almstedt 1998, s. 64). Den fysiska riksplane-
ringens verksamhetsanknutna riktlinjer lagfästes i 2 
kapitlet NRL, vilka sedan år 1999 återfinns i 3 kapitlet 
MB. Dåvarande och nuvarande lagstiftning återfinns 
i kapitel 3.

Sammanfattning av den fysiska riksplaneringen
Den fysiska riksplaneringen syftade till att hushålla 
med de naturresurser som var av stort nationellt 
intresse, vilka under alla omständigheter skulle 
bevaras. En viktig del under genomförandet av den 
fysiska riksplaneringen var samspelet mellan central, 
regional och kommunal nivå, den så kallade rikspla-
neormen.

1.2 Problemformulering
Det finns många problem med tillämpningen av 
riksintressesystemet i den översiktliga planeringen. 
Ett problem är att riksintressesystemet tillämpas av 
huvudsakligen tre olika aktörer. Utpekandet av riks-
intresseområden görs av de statliga myndigheterna, 
som enligt hushållningsförordningen är ansvariga för 
respektive riksintresse, medan det är kommunernas 
uppgift att tillgodose riksintressen i den översiktliga 
planeringen och länsstyrelsernas ansvar att verka för 
att kommunerna tillgodoser dem.

Ett annat problem är att de statliga myndigheter-
nas insatser verkar varierar vid utformningen av 
underlagsmaterialet samt att underlagsmaterialet 
för riksintresseområden verkar varierar i kvalitet, 
aktualitet och omfattning. De statliga myndigheterna 
är dessutom inte överens om hur riksintresseområ-
den ska geografiskt avgränsas eller hur riksintressens 
influensområden ska hanteras. Detta är ett problem 
i och med att kvaliteten på det underlagsmaterial 
som länsstyrelserna tillhandahåller kommunerna har 
betydelse för hur väl kommunerna kan redovisa, av-
gränsa och tillgodose riksintresseområden samt hur 
väl riksintresseområden kan hävdas gentemot andra 
intressen i den översiktliga planeringen.
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Ett ytterligare problem är att kommunernas arbete 
med den översiktliga planeringen varierar vilket kan 
påverka tillämpningen av riksintressesystemet, då 
den kommunala översiktsplanen utgör redskapet 
för att bland annat hantera statliga intressen. Dess-
utom finns det en risk att exploateringstryck, kom-
munstorlek, kommunernas geografiska läge samt 
översiktsplanens ålder utgör påverkansfaktorer som 
kan ha betydelse för hur riksintressen tillämpas i den 
översiktliga planeringen. Då problemen med riksin-
tressesystemet och tillämpningen av det kan medföra 
att det finns skillnader mellan landets kommuner 
och olika riksintressen, är detta intressant att studera 
närmare.

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att studera hur riksintressesys-
temet tillämpas i praktiken. Detta genom att under-
söka hur Sveriges kommuner geografiskt avgränsar 
riksintressen enligt 3 kapitlet MB i den översiktliga 
planeringen, i förhållande till länsstyrelsernas under-
lagsmaterial.

1.4 Frågeställningar
Utifrån syftet med arbetet är frågeställningar föl-
jande:

Hur många av Sveriges kommuner geografiskt 
avgränsar riksintressen i den översiktliga plane-
ringen, enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial?
Föreligger det skillnader mellan vilket län och 
kommungrupp kommunerna tillhör för hur de 
geografiskt avgränsar riksintressen i den över-
siktliga planeringen, i förhållande till länsstyrel-
sernas underlagsmaterial?
Föreligger det skillnader mellan olika riksintres-
sen samt mellan äldre och nyare översiktsplaner 
för hur Sveriges kommuner geografiskt avgränsar 
riksintressen i den översiktliga planeringen, i för-
hållande till länsstyrelsernas underlagsmaterial?

1.5 Avgränsning
Arbetet avgränsades till att undersöka hur Sveriges 
kommuner geografiskt avgränsade riksintressen 
enligt 3 kapitlet MB i den översiktliga planeringen, 
i förhållande till länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Undersökningen avgränsades till att behandla respek-
tive kommuns gällande översiktsplan.

Litteraturen avgränsades till att företrädesvis omfatta 
för arbetet relevanta publikationer och yttranden 
utgivna av de statliga myndigheterna som enligt 
hushållningsförordningen ansvarar för respektive 
riksintresse eller har det övergripande ansvaret för 
tillämpningen av riksintressesystemet. Därtill avgrän-
sades litteraturen till att omfatta svensk lagstiftning 
rörande riksintressen och översiktlig planering, tidi-
gare svensk forskning och studentarbeten samt för 
arbetet relevanta Statens offentliga utredningar.

Arbetet avgränsades i tid till att genomföras mellan 
januari och maj 2011.

1.6 Disposition
Arbetet är indelat i nio kapitel. Kapitel ett innehåller 
arbetets inledning, bakgrund, syfte och frågeställ-
ningar samt avgränsning. Kapitel två innehåller de 
metoder och det material som användes i arbetet. 
Kapitel tre innehåller den första delen av litteratur-
studiens resultat, avseende dåvarande samt nuvaran-
de lagstiftning rörande riksintressen och översiktlig 
planering. Kapitel fyra innehåller den andra delen av 
litteraturstudiens resultat, avseende de tidigare stu-
dier som fanns inom området för riksintressen och 
översiktlig planering.

Kapitel fem innehåller enkätundersökningens resul-
tat. Kapitel sex innehåller arbetets diskussion och 
slutsatser. Kapitel sju innehåller en utvärdering av ar-
betet. Kapitel åtta innehåller arbetets källförteckning 
och kapitel nio innehåller arbetets bilagor.
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2. Metod och material
I detta kapitel beskrivs de arbetsmetoder och det mate-
rial som användes för att uppnå syftet med arbetet.

2.1 Kvantitativ studie
Utifrån syftet med arbetet fanns det två tänkbara 
metoder som skulle ha kunnat besvara syftet. Endera 
skulle en kvantitativ studie, i form av en enkätun-
dersökning, ha kunnat genomföras eller en kvalita-
tiv studie, i form av ett antal djupintervjuer. Dock 
besvarades syftet med arbetet på ett bättre sätt med 
en kvantitativ studie än med en kvalitativ studie, då 
syftet med arbetet var att få fram kvantitativa och 
procentuella förhållanden. En enkätundersökning var 
en lämplig metod för att samla in nödvändig data för 
arbetet samt utgjorde ett ändamålsenligt mätinstru-
ment för att mäta hur Sveriges kommuner tillämpade 
riksintressesystemet i den översiktliga planeringen. 
En enkätundersökning var även lämplig då den 
möjliggjorde att frågor kunde ställas som krävde att 
de som besvarade enkäten kunde konsultera olika 
handlingar och anteckningar, såsom kommunens 
översiktsplan.

Den vanligaste typen av enkätundersökningar görs 
i form av postenkäter (Trost 2007, s. 11 och Dahm-
ström 2005, s. 77). Då postenkäter kan upplevas som 
opersonliga, vilket kan medföra att enkäten får låg 
svarsfrekvens (Denscombe 2009, s. 27), användes 
i detta arbete en postenkät som bifogades till ett e-
postmeddelande.

Då det kan vara tidsödande att handskas med öppna 
frågor i en enkätundersökning samt att det kan 
generera interna svarsbortfall (Trost 2007, ss. 74-76), 
innefattade denna enkätundersökning icke-öppna 
frågor. Det kan även vara så att en kvantitativ studie 
med icke-öppna frågor inte passar samtliga som ska 
besvara enkäten, vilket kan resultera i onyanserade 
svar (Trost 2007, s. 78). Då enkäten omfattade icke-
öppna frågor samt att frågorna behandlade enbart ett 
ämne och att varje fråga endast innefattade en fråga 
bör enkäten anses ha haft en hög grad av strukture-
ring.

I en enkätundersökning är det väsentligt att svarsal-
ternativen är varandra uteslutande och inte överlap-
par varandra (Trost 2007, s. 78). Vidare är svarsalter-
nativens ordning i enkäten av betydelse, då den kan 
påverka vilket eller vilka svarsalternativ som väljs 

(Trost 2007, ss. 78-79). En rangordning av svarsal-
ternativen kan dessutom medföra partiellt bortfall 
(Trost 2007, s. 91). Enkätundersökningen innefattade 
därför uteslutande och icke-överlappande svarsalter-
nativ, där svarsalternativens ordning inte var rang-
ordnade.

Det är även viktigt att vid utformandet av en enkät 
undvika retrospektiva frågor, då svaren kan bli otill-
förlitliga (Trost 2007, s. 82). Då enkätundersökningen 
omfattade Sveriges kommuners gällande översikts-
planer borde detta inte ha varit ett problem för arbe-
tet. Dock fanns det en risk att kommuner med äldre 
översiktsplaner kunde lämna otillförlitliga svar.

Även om det vanligaste är att varje fråga i en enkät 
endast kan besvaras med ett svar (Trost 2007, s. 83), 
kunde flera av enkätens frågor besvaras med fler 
svarsalternativ. Detta då svarsalternativen kunde 
komplettera varandra samt generera en mer omfat-
tande bild av hur Sveriges kommuner tillämpade 
riksintressesystemet i den översiktliga planeringen.

Population och urval
Om populationen för en enkätundersökning inte är 
så stor, brukar undersökningen vanligtvis genom-
föras som en totalundersökning för att uppnå hög 
precision (Trost 2007, ss. 37-38 och Dahmström 
2005, s. 64). Populationen för enkätundersökningen 
var inte så stor då den utgjordes av Sveriges 290 kom-
muner, varvid inget urval gjordes av populationen 
utan enkätundersökningen genomfördes som en 
totalundersökning. Med avseende på populationens 
storlek och arbetet med den samt för att uppnå hög 
precision, ansågs det vara rimligt att genomföra en 
totalundersökning.

Dock avgränsades populationen till att enbart om-
fatta en tjänsteman per kommun, då dessa ansågs 
kunna utgöra ett representativt urval. Mellan några 
kommuner fanns det en samordning för den fysiska 
planeringen i gemensamma förvaltningar. För de 
kommuner som ingick i gemensamma förvaltningar 
besvarade en och samma tjänsteman enkäten för 
samtliga kommuner, i en och samma enkät. Respek-
tive gemensam förvaltnings svar på enkäten hantera-
des som svar för respektive kommun, trots att de inte 
utgjorde oberoende svar. Ungefär 250 kommuner 
valde individuellt ut den ansvarige tjänstemannen 
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som besvarade enkäten, genom att hänvisa till denne 
efter att de mottog ett e-postmeddelande med förfrå-
gan om vem som var kommunens ansvarige tjänste-
man för den översiktliga planeringen.

De cirka 40 kommuner som inte hade besvarat 
e-postmeddelandet efter två veckor, innefattande för-
frågan om vem som var kommunens ansvarige tjäns-
teman för den översiktliga planeringen, kontaktades 
genom att ett liknande e-postmeddelande sändes 
till respektive kommuns ansvariga förvaltning eller 
förvaltningschef för den översiktliga planeringen. 
Detta samtidigt som ett liknande e-postmeddelande 
sändes till Sveriges 21 länsstyrelser med förfrågan om 
eventuella kontaktuppgifter till kommunernas ansva-
rige tjänsteman för den översiktliga planeringen, i 
respektive län.

De cirka 30 kommuner som inte hade besvarat 
e-postmeddelandet efter två och en halv vecka fick, 
genom besök på respektive kommuns hemsida, 
ansvarig tjänsteman utvald av mig. De cirka 15 kom-
muner som det inte gick att få fram kontaktuppgifter 
för på respektive kommuns hemsida fick, genom 
telefonsamtal till kommunens växel eller ansvarig 
förvaltning, ansvarig tjänsteman utvald av respektive 
kommuns kontorist.

I och med att de flesta ansvarige tjänstemän huvud-
sakligen valdes ut av respektive kommun, utan att jag 
systematiskt kunde påverka urvalet, utgjorde majo-
riteten av tjänstemännen ett slumpmässigt urval av 
respektive kommuns tjänstemän.

Datainsamling
En standardiserad datainsamling användes i arbetet, 
där ett identiskt missivbrev och enkät samt påmin-
nelser skickades ut till samtliga tjänstemän på respek-
tive kommun. Missivbrevet och enkäten återfinns i 
bilaga 1. En hög grad av standardisering är viktig för 
att det ska gå att kunna uttala sig om hur stor andel 
av populationen som har svarat på ett visst sätt samt 
kunna göra jämförelser mellan svaren (Trost 2007, s. 
60). 

Enkäten och missivbrevet sändes ut som en bifogad 
fil till ett e-postmeddelande till samtliga tjänstemän 
vid samma tillfälle. Dock förekom en avvikelse från 
detta på grund av att en tjänsteman hade avslutat sin 

tjänst på den kommun som denne skulle represente-
ra, varvid enkäten och missivbrevet skickades till en 
annan tjänsteman på kommunen tre dagar efter att 
enkäten och missivbrevet hade skickats ut till samt-
liga tjänstemän på kommunerna.

De tjänstemän på kommunerna som efter en vecka 
inte hade besvarat enkäten mottog vid samma tid-
punkt en påminnelse via e-post med en bifogad fil, 
innehållande samma missivbrev och enkät som vid 
det första utskicket. Dock förekom en avvikelse från 
detta på grund av att cirka tio tjänstemän sedan tidi-
gare hade hört av sig angående behov av att få längre 
tid på sig att besvara enkäten, därmed skickades inte 
någon påminnelse till dessa tjänstemän.

De tjänstemän på kommunerna som efter två veckor 
inte hade besvarat enkäten mottog vid samma tid-
punkt en påminnelse via e-post med en bifogad fil, 
innehållande samma missivbrev och enkät som vid 
det första utskicket. Dock förekom en avvikelse från 
detta då det inte skickades någon påminnelse till de 
cirka tio tjänstemän som sedan tidigare hade hört 
av sig angående behov av att få längre tid på sig att 
besvara enkäten.

De tjänstemän på kommunerna som efter tre veckor 
inte hade besvarat enkäten mottog vid samma tid-
punkt en påminnelse via e-post med en bifogad fil, 
innehållande samma missivbrev och enkät som vid 
det första utskicket.

Då missivbrevet ska skapa ett intresse hos mot-
tagaren av enkäten samt ge en positiv bild av både 
undersökningen och undersökaren (Trost 2007, ss. 
46-49), utgjorde utformningen och formuleringen av 
missivbrevet en väsentlig del i arbetet. Även avgräns-
ningen av tiden mellan utskicket av enkäten och den 
första påminnelsen var en viktig avvägning i arbetet 
då den första påminnelsen inte borde skickas ut för 
snart eller för lång tid efter att enkäten hade skickats 
ut. I arbetet bestämdes tiden till den första påmin-
nelsen till en vecka efter att enkäten hade skickats ut. 
Påminnelse två och tre skickades ut två respektive 
tre veckor efter att enkäten hade skickats ut. Samtliga 
påminnelser utgjordes av ett e-postmeddelande.
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Kodning och inläsning av data
Kodningen och inläsningen av enkätundersök-
ningens data gjordes samtidigt. Enkäterna kodades 
med respektive kommuns namn som identitetskod. 
Enkätundersökningens data lästes in i en datamatris i 
Microsoft Excel där raderna representerade respekti-
ve kommun och kolumnerna representerade de olika 
frågorna och dess svarsalternativ.

Data för kommungrupper inhämtades från Sveri-
ges Kommuner och Landsting. Sveriges kommuner 
har sedan år 1988 grupperats i homogena grupper, 
utifrån befolknings- och näringslivsstruktur (Sveriges 
kommuner och landsting 2011, s. 5). Sveriges kom-
muner är från och med 1 januari 2011 indelade i tio 
kommungrupper enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings kommungruppsindelningen (Sveriges 
Kommuner och Landsting 2011, ss. 5-6), se bilaga 2.

2.2 Litteraturstudie
I arbetet genomfördes även en litteraturstudie. Me-
toden var lämplig för att samla in nödvändig data för 
arbetet samt var en ändamålsenlig och komplette-
rande metod till den kvantitativa studien.

Vid sökandet av litteratur till arbetet användes Swe-
Pub, ArtikelSök, LIBRIS, LIBRIS Uppsök, Arkiv EX, 
Byggtorget-BYGGDOK, Mediearkivet, avhandlingar.
se och Google Scholar. SwePub innefattar vetenskap-
liga publikationer vid svenska lärosäten, Artikelsök 
omfattar referenser till artiklar i svenska dagstid-
ningar och tidskrifter sedan 1979, LIBRIS innefattar 
böcker, tidskrifter, artiklar med mera, LIBRIS Upp-
sök omfattar examensarbeten och studentuppsatser 
från svenska universitet och högskolor, Arkiv EX är 
Blekinge Tekniska Högskolas databas för examens-
arbeten, Byggtorget-BYGGDOK är en referensda-
tabas med fokus på planering, byggande och miljö, 
Mediearkivet är en söktjänst för svenska artiklar i 
fulltext från främst dagstidningar, avhandlingar.se 
är en söktjänst för doktorsavhandlingar och licenti-
atavhandlingar, Google Scholar är en sökmotor för 
vetenskaplig litteratur.

Relevanta publikationer och yttranden utgivna av de 
statliga myndigheterna, som enligt hushållningsför-
ordningen ansvarar för respektive riksintresse eller 
har det övergripande ansvaret för tillämpningen av 
riksintressesystemet, söktes via de statliga myndighe-

ternas hemsidor. Svensk lagstiftning rörande riks-
intressen och översiktlig planering inhämtades från 
lagen.nu och Notisums hemsida. Svensk forskning 
och studentarbeten, inom området för riksintressen 
och översiktlig planering, söktes via ovan redovisade 
sökmotorer. För arbetet relevanta Statens offentliga 
utredningar inhämtades från Regeringskansliets 
hemsida.

Litteratur söktes även i källförteckningar och refe-
renslistor tillhörande tidigare forskning, studentarbe-
ten samt publikationer och yttranden utgivna av de 
statliga myndigheterna. De sökord som användes var 
bland annat riksintressen, översiktlig planering och 
fysisk riksplanering.

2.3 Metod- och källkritik
En kvantitativ studie, i form av en enkätundersök-
ning, kan vara en fördelaktig metod då den ger bred 
täckning och eliminerar effekten av personlig inter-
aktion med undersökaren samt möjliggör att de som 
ska besvara enkäten kan göra det när de själva har 
tid (Dahmström 2005, ss. 79-80). Dock kan metoden 
medföra att det är omöjligt att kontrollera svarens 
sanningshalt och vem som har besvarat enkäten, att 
svaren kan vara av begränsad karaktär samt att me-
toden kan riskera att medföra låg svarsfrekvens samt 
ofullständigt ifyllda enkäter.

En litteraturstudie kan vara en lämplig metod för 
insamlande av data samt utgör en beständig datakälla 
som kan kontrolleras av andra. Dock måste metodens 
trovärdighet och objektivitet beaktas. Den litteratur 
som användes i arbetet utgjordes främst av publika-
tioner och yttranden från statliga myndigheter samt 
Statens offentliga utredningar. Detta berodde främst 
på att tidigare forskning och studentarbeten om 
riksintressen och översiktlig planering var mycket be-
gränsad, vilket medför att de statliga myndigheternas 
publikationer och yttranden utgjorde den domine-
rande källan. De statliga myndigheterna har i uppgift, 
enligt hushållningsförordningen samt regleringsbrev 
och förordning med instruktioner för respektive 
statlig myndighet, att fortlöpande beskriva hur de 
tillämpar riksintressesystemet och hur tillämpningen 
fungerar vilket gjorde deras publikationer och yttran-
den intressanta.
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Samtidigt utgör både staten i sin helhet och de en-
skilda statliga myndigheterna parter som har egna 
intressen att bevaka. Vidare var det inte säkert att 
publikationerna och yttrandena speglade de statliga 
myndigheternas fullständiga ståndpunkter avseende 
riksintressesystemet, även om de var sanktionerade 
av ledningen och i den meningen var officiella. Där-
för fanns det en risk att litteraturen selektivt speglade 
de statliga myndigheternas syn på tillämpningen av 
riksintressebestämmelserna. Möjligen kompenserade 
dock den tidigare forskningen och studentarbetena 
detta, då dessa speglade ytterligare synsätt på riksin-
tressesystemet och tillämpningen av det.

Den litteratur som användes i arbetet var främst från 
2000-talet och borde därför anses som aktuell lit-
teratur. Dock var viss litteratur äldre, från 1970-talet 
och framåt.

Foto 12. Slussen i Stockholm, riksintresse för kulturmiljövården.
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3. Lagstiftning
I detta kapitel redovisas den första delen av littera-
turstudiens resultat, avseende dåvarande samt nuva-
rande lagstiftning rörande riksintressen och översiktlig 
planering.

3.1 Proposition 1985/86:3
Proposition 1985/86:3 byggde på erfarenheterna från 
den fysiska riksplaneringen samt tillämpningen av 
riksintressebestämmelserna vilken utgjorde Reger-
ingens förslag till en lag som skulle värna om landets 
naturresurser, NRL (Proposition 1985/86:3, ss. 8-10). 
NRL skulle utformas som ett skydd för långsiktiga 
och för Sverige väsentliga värden, vilka enligt propo-
sitionen inte skulle beaktas i tillräcklig utsträckning 
utan lagstöd (Proposition 1985/86:3, s. 14). Syftet 
med NRL var att främja en god hushållning med 
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt från 
ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt 
(Proposition 1985/86:3, s. 20). Syftet med riksintres-
sebestämmelserna i NRL var att nationella intressen 
skulle kunna komma till stånd samt hävdas, även om 
det fanns delade meningar mellan stat och kommun 
(Proposition 1985/86:3, s. 119). Dessutom skulle 
riksintressebestämmelserna medföra att de nationella 
intressena skulle bedömas mer enhetlighet, än vad de 
hade gjort tidigare (Proposition 1985/86:3, s. 23).

Enligt propositionen skulle kommunerna använda 
den översiktliga planeringen som ett verktyg för att 
belysa samhällets, både statens och kommunens, syn 
på riksintressen samt hur dessa skulle vägas och till-
godoses vid framtida beslut om mark- och vattenan-
vändningen (Proposition 1985/86:3, s. 10 och s. 33). 

Kommunernas översiktsplaner ansågs vara lämpliga 
för att konkretisera den fysiska riksplaneringens 
riktlinjer (Proposition 1985/86:3, s. 29). Dock var det 
kommunernas ståndpunkter som skulle utgöra un-
derlag för tillämpningen av bestämmelserna i NRL, i 
den översiktliga planeringen (Proposition 1985/86:3, 
s. 10). Detta även om kommunernas hantering av 
riksintresseområden i den översiktliga planeringen 
inte tillgodosåg länsstyrelsernas synpunkter (Pro-
position 1985/86:3, s. 34). Emellertid skulle läns-
styrelserna påpeka eventuella brister vad det gällde 
sakinnehållet i kommunernas översiktplaner, i ett 
granskningsyttrande som skulle bifogas till översikt-
planen. Därtill skulle staten kunna ingripa mot kom-
munernas fysiska planering, om kommunerna inte 

tillgodosåg ett eller flera riksintressen (Proposition 
1985/86:3, s. 8).

Det var därför viktigt att det fanns ett tillräckligt bra 
underlagsmaterial, som belyste motstående intressen 
samt effekter av olika prioriteringar, då det krävdes 
ett sammanställt underlagsmaterial för att NRL skulle 
kunna tillämpas i kommunernas översiktliga plane-
ring (Proposition 1985/86:3, s. 14). Enligt propositio-
nen skulle respektive statlig myndighet vara ansvarig 
för att det fanns aktuellt underlagsmaterial tillgäng-
ligt för de områden som de statliga myndigheterna 
ansåg var av riksintresse (Proposition 1985/86:3, s. 
116). Underlagsmaterialet skulle innefatta en tydlig 
dokumentation om vad som var skyddsvärt i respek-
tive riksintresseområde (Proposition 1985/86:3, s. 
117). Detta dock utan att de statliga myndigheterna 
tog till säkerhetszoner vid avgränsningen av riksin-
tresseområdena.

I kommunernas översiktsplaner skulle riksintresse-
områdena preciseras och avgränsas, utifrån de värden 
som var skyddsvärda enligt de statliga myndighe-
ternas underlagsmaterial (Proposition 1985/86:3, s. 
117). Därtill skulle kommunerna, om två eller flera 
riksintressen stod emot varandra inom ett om samma 
område, i samband med den kommunala översiktliga 
planeringen avgöra vilket eller vilka av de natio-
nella intressena som skulle prioriteras (Proposition 
1985/86:3, s. 169). Avgörandet skulle göras utifrån 
det underlagsmaterial som de statliga myndigheterna 
tillhandahöll, vilket medförde att kvaliteten på un-
derlagsmaterialet samt styrkan i argumentationen var 
av stor vikt vid en prioritering mellan två eller flera 
riksintressen.

3.2 Lag (1987:12) om hushållning 
med naturresurser m.m.

När riksintressebestämmelserna lagreglerades 
1987 infördes de i 2 respektive 3 kapitlet NRL (SFS 
1987:12). Dåvarande riksintressebestämmelser i 2 
kapitlet NRL motsvarar dagens riksintressebestäm-
melser i 3 kapitlet MB (SFS 1998:808), se nedan.

Därtill infördes bestämmelser i 6 kapitlet NRL om 
de statliga myndigheternas ansvar att tillhandahålla 
planeringsunderlag för planer enligt PBL samt läns-
styrelsernas skyldighet att sammanställa utredningar, 
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program och planeringsunderlag utifrån de statliga 
myndigheternas material (SFS 1987:12). Dessutom 
reglerade NRL länsstyrelsernas och de statliga myn-
digheternas tillsyn respektive uppsikt vad det gällde 
hushållningen med naturresurser. Bestämmelserna 
i 6 kapitlet NRL motsvarar dagens bestämmelser i 
hushållningsförordning (SFS 1998:896) respektive 6 
kapitlet MB (1998:808), se nedan.

3.3 Proposition 1985/86:1
Proposition 1985/86:1 utgjorde Regeringens förslag 
till en ny lag, PBL, vilken byggde på antagandet att 
NRL skulle lagstiftas (Proposition 1985/86:1, s. 113). 
De övergripande syftena bakom propositionen var 
bland annat att decentralisera ansvaret för planlägg-
ning till kommunerna samt att ge den fysiska riks-
planeringens riktlinjer lagstadgat stöd i de kommu-
nala planerna (Proposition 1985/86:1, s. 68). Enligt 
propositionen till PBL skulle kommunernas fysiska 
planering vara konfliktlösande, där långsiktiga och 
gemensamma intressen skulle väga tyngre än privata 
och kortsiktiga intressen (Proposition 1985/86:1, s. 
57).

PBL föreslogs innebära att alla kommuner skulle 
ha en obligatorisk översiktsplan som skulle omfatta 
hela kommunens yta (Proposition 1985/86:1, s. 1). 
Kommunerna skulle i översiktsplanen redovisa vilka 
allmänna intressen, såsom riksintressen, som fanns 
inom kommunen och hur starka dessa intressen var 
(Proposition 1985/86:1, s. 96) samt redovisa hur riks-
intressen enligt NRL skulle tillgodose (Proposition 
1985/86:1, s. 7) vid efterkommande planläggning och 
lovprövning (Proposition 1985/86:1, s. 123). Det var 
viktigt att kommunerna höll översiktsplanen aktuell 
(Proposition 1985/86:1, s. 462) då vilka områden 
som var av riksintresse kunde komma att förändras 
med tiden, vilket kunde medföra att översiktsplanen 
efter några år blev inaktuell (Proposition 1985/86:1, s. 
533). Vid efterkommande planläggning skulle kom-
munerna se till att riksintresseområdena användes på 
ett lämpligt sätt (Proposition 1985/86:1, s. 113). Detta 
då de områden som var av riksintresse skulle ha ett 
extra starkt skydd (Proposition 1985/86:1, s. 114). 

Översiktsplanen skulle innefatta kommunens rå-
dande uppfattning om hur riksintresseområden 
lämpligen skulle användas (Proposition 1985/86:1, ss. 
123-127). Länsstyrelsen skulle dock verka för att riks-

intresseområdena fick en lämplig användning i kom-
munernas översiktsplaner (Proposition 1985/86:1, s. 
138).

Länsstyrelsen skulle verka för att riksintressen enligt 
NRL tillgodosågs i kommunernas översiktsplaner 
(Proposition 1985/86:1, s. 8). Huruvida kommunens 
översiktsplan tillgodosåg riksintressena enligt NRL 
skulle framgå av Länsstyrelsens granskningsyttrande 
av översiktsplanen (Proposition 1985/86:1, s. 9). Där-
med begränsades statens möjligheter att ingripa mot 
kommunala planbeslut, vad det gällde den översikt-
liga planeringen (Proposition 1985/86:1, s. 78). Läns-
styrelsen föreslogs dock kunna ingripa i efterföljande 
planläggning och därmed ansågs det inte behövas 
några möjligheter till ingripande mot beslut i över-
siktsplanen. Detta medförde att när översiktsplanens 
intentioner fullföljdes i efterföljande planläggning 
kunde kommunernas planläggning komma att 
överprövas, i fall att Länsstyrelsen inte delade kom-
munens intentioner i översiktsplanen (Proposition 
1985/86:1, s. 139).

Enligt propositionen behövde inte staten och kom-
munerna vara eniga om översiktsplanen, då över-
siktsplanen endast skulle innehålla riktlinjer för 
kommunerna (Proposition 1985/86:1, s. 345). Dock 
ansågs tänkbara oenigheter om riksintresseområden 
kunna lösas genom samråd mellan staten och kom-
munerna (Proposition 1985/86:1, s. 337). Eventuella 
oenigheter mellan staten och kommunerna angående 
ett eller flera riksintressen skulle dock redovisas som 
en kommentar i kommunens översiktsplan, med en 
hänvisning till Länsstyrelsens granskningsyttrande 
(Proposition 1985/86:1, s. 536). Översiktsplanen 
skulle dock gälla såsom kommunen hade antagit den 
(Proposition 1985/86:1, s. 345).

Enligt propositionen skulle Länsstyrelsen verka för 
att riksintresseområden säkerställdes i översiktspla-
nen, genom att i samråd med de statliga myndighe-
terna precisera riksintressen och ange vilken hänsyn 
som borde tas vid motstridiga riksintressen (Proposi-
tion 1985/86:1, s. 539). Länsstyrelsen skulle även, om 
ett område omfattades av två eller flera riksintressen, 
göra en samlad värdering och prioritering mellan 
dem till ledning för kommunens översiktliga pla-
nering (Proposition 1985/86:1, ss. 539-540). Denna 
prioritering skulle vara en del av det underlagsma-
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terial som Länsstyrelsen skulle sammanställa, vilket 
enligt Länsstyrelsen hade betydelse för översiktspla-
nens utformning.

3.4 Plan- och bygglagen (1987:10)
Enligt 1 kapitlet 3 § PBL ska varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta (SFS 1987:10). Översiktsplanen ska ge vägledning 
för beslut om användningen av mark- och vattenom-
råden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bin-
dande för varken myndigheter eller enskilda, utan 
ska vara vägledande för kommunens och andra 
myndigheters beslut (Boverket 1996, s. 7). Därtill är 
översiktsplanen ett instrument för dialogen mellan 
kommunen och staten om innebörden och avgräns-
ningen av de allmänna intressena, riksintressena. 
Dock bestäms översiktsplanens innehåll och ställ-
ningstagande av kommunen ensam (Boverket 1996, 
ss. 81-82).

Enligt 4 kapitlet 1 § PBL ska 3 och 4 kapitlet MB 
beaktas vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden (SFS 1987:10). Därtill ska riksintres-
sen enligt 3 och 4 kapitlet MB anges särskilt i över-
siktsplanen samt hur kommunen avser att tillgodose 
dessa.

Länsstyrelsen ska enligt 4 kapitlet 5 § PBL särskilt 
verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet MB 
tillgodoses (SFS 1987:10). Därtill ska Länsstyrelsen, 
enligt 4 kapitlet 9 § PBL, i ett granskningsyttrande 
meddela huruvida översiktsplanen tillgodoser riksin-
tressen enligt 3 och 4 kapitlet MB. Om Länsstyrelsen 
inte har godtagit en eller flera delar av översiktspla-
nen, ska detta anmärkas i översiktsplanen.

Översiktsplanen ska, enligt 4 kapitlet 14 § PBL, 
aktualitetsprövas en gång under varje mandatperiod 
och den ska antas eller ändras av kommunfullmäk-
tige (SFS 1987:10). Inför att översiktsplanen ska 
aktualitetsprövas ska Länsstyrelsen i en sammanfat-
tande redogörelse redovisa synpunkter om statliga 
intressen, såsom riksintressen, som kan ha betydelse 
för kommunens beslut samt ange hur synpunkterna 
förhåller sig till den gällande översiktsplanen.

En antagen översiktsplan ska enligt 4 kapitlet 13 § 
PBL omfatta en plan, planbeskrivning och samråds-
redogörelse samt Länsstyrelsens granskningsyttrande 
(SFS 1987:10).

3.5 Proposition 1997/98:45
Miljölagstiftningen ansågs vara allt mer svåröver-
skådlig och till viss del motstridig, vilket medförde 
att propositionen till MB upprättades som ett förslag 
till samordning av miljölagstiftningen (Proposition 
1997/98:45, s. 1). I propositionen föreslogs ett antal 
lagar, bland annat NRL, samordnas till en och samma 
lag. Målet med MB var bland annat att hushålla med 
material, råvaror och energi samt skydda och vårda 
värdefulla natur- och kulturmiljöer (Proposition 
1997/98:45, s. 11). Syftet med MB var även att uppnå 
ett ekologiskt hållbart samhälle, där kommunernas 
fysiska planering utgjorde ett strategiskt instrument 
för att eftersträva detta (Proposition 1997/98:45, ss. 
160-161).

Införandet av riksintressebestämmelserna från 2 och 
3 kapitlet NRL till MB ansågs kunna medföra att det 
skulle bli en starkare koppling mellan markanvänd-
ningsfrågor och miljöfrågor (Proposition 1997/98:45, 
s. 241). Därför föreslogs det att riksintressebestäm-
melserna i 2 och 3 kapitlet NRL skulle inarbetas 
i MB, utan att de skulle ändras i sak (Proposition 
1997/98:45, s. 238). Enligt Regeringen var kommu-
nernas översiktsplan av central betydelse för til-
lämpningen av NRL, vilket medförde att det krävdes 
ett väl utvecklat kunskapsförsörjningssystem för att 
bestämmelserna i NRL skulle kunna få den avsedda 
verkan när de ifördes i MB (Proposition 1997/98:45, 
s. 241).

3.6 Miljöbalken (1998:808)
Enligt 1 kapitlet 1 § MB syftar lagen till att främja en 
hållbar utveckling, vilken innebär att nuvarande och 
kommande generationer försäkras en hälsosam och 
god miljö (SFS 1998:808). Naturen har ett skyddsvär-
de, vilket medför att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ansvaret att förvalta 
naturen väl. Lagen ska bland annat tillämpas så att 
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vår-
das, att den biologiska mångfalden bevaras, att mark, 
vatten och den fysiska miljön i övrigt används så att 
en långsiktigt god hushållning tryggas från ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
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samt att en hushållning med material, råvaror och 
energi främjas.

I 3 kapitlet MB, innefattande grundläggande bestäm-
melser för hushållning med mark- och vattenområ-
den, redovisas riksintressen omfattande mark- och 
vattenområden för; rennäringen och yrkesfisket 
enligt 5 §, naturvården, kulturmiljövården och fri-
luftslivet enligt 6 §, värdefulla ämnen eller material 
enligt 7 §, anläggningar för industriell produktion, 
energiproduktion, energidistribution, kommunika-
tioner, vattenförsörjning och avfallshantering enligt 8 
§ samt totalförsvaret enligt 9 § (SFS 1998:808). Dessa 
riksintressen ska så långt det är möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada eller mot-
verka dem.

Mark- och vattenområden ska enligt 3 kapitlet 1 § 
MB användas för det eller de ändamål som de är mest 
lämpade för samt som medför en från allmän syn-
punkt god hushållning (SFS 1998:808).

Om ett område enligt 3 kapitlet 5-8 §§ MB är av riks-
intresse för flera oförenliga ändamål ska företräde, 
enligt 10 §, ges åt det eller de ändamål som på lämp-
ligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med 
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt (SFS 
1998:808). Dock ska försvarsintresset ges företräde 
om området eller del av det behövs för en anläggning 
för totalförsvaret, men ett sådant beslut får inte strida 
mot bestämmelserna i 4 kapitlet MB.

Länsstyrelsen ska enligt 6 kapitlet 20 § MB samman-
ställa sådant underlagsmaterial som har betydelse 
för hushållningen med mark och vatten, utifrån det 
material som finns hos de statliga myndigheterna 
(SFS 1998:808). Vid begäran av kommuner eller 
statliga myndigheter är Länsstyrelsen skyldig att 
tillhandahålla sådant underlagsmaterial. Regeringen 
kan dessutom besluta att en eller flera kommuner ska 
redovisa till Regeringen eller annan statlig myndighet 
hur kommunerna avser att tillgodose ett riksintresse 
enligt 3 och 4 kapitlet MB, vid fysisk planering enligt 
PBL.

3.7 Förordning (1998:896) om hus-
hållning med mark- och vattenom-
råden m.m.

I hushållningsförordningen regleras de statliga myn-
digheternas ansvar att ha uppsikt över hushållningen 
med mark- och vattenområden (SFS 1998:896). 
Enligt 1 § hushållningsförordningen ska de statliga 
myndigheterna samverka med Länsstyrelsen vad det 
gäller frågor som har stor betydelse ur ett nationellt 
perspektiv. Därtill ska Boverket verka för att de stat-
liga myndigheternas arbete med underlagsmaterial, 
för tillämpningen av bland annat 3 och 4 kapitlet MB, 
samordnas.

De statliga myndigheter som, enligt 2 § hushållnings-
förordningen, ansvarar för att lämna uppgifter till 
Länsstyrelsen om områden som ska vara av riksin-
tresse enligt 3 kapitlet MB är följande (SFS 1998:896):

Sametinget ansvarar för områden av riksintresse 
för rennäringen enligt 3 kapitlet 5 § MB,
Fiskeriverket ansvarar för områden av riksintres-
se för yrkesfisket enligt 3 kapitlet 5 § MB,
Naturvårdverket ansvarar för områden av riks-
intresse för naturvården respektive friluftslivet 
enligt 3 kapitlet 6 § MB,
Riksantikvarieämbetet ansvarar för områden av 
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kapit-
let 6 § MB,
Sveriges geologiska undersökning ansvarar för 
områden av riksintresse för värdefulla ämnen 
eller material enligt 3 kapitlet 7 § MB,
Tillväxtverket ansvarar för områden av riksin-
tresse för anläggningar för industriell produktion 
enligt 3 kapitlet 8 § MB,
Statens energimyndighet ansvarar för områden 
av riksintresse för anläggningar för energipro-
duktion eller energidistribution enligt 3 kapitlet 
8 § MB,
Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för områden 
av riksintresse för anläggningar för slutlig förva-
ring av använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt 
3 kapitlet 8 § MB,
Trafikverket respektive Post- och telestyrelsen 
ansvarar för områden av riksintresse för anlägg-
ningar för kommunikationer enligt 3 kapitlet 8 § 
MB,
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Naturvårdsverket ansvarar för områden av riks-
intresse för anläggningar för vattenförsörjning 
eller avfallshantering enligt 3 kapitlet 8 § MB,
Försvarsmakten respektive Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ansvarar för om-
råden av riksintresse för totalförsvarets anlägg-
ningar enligt 3 kapitlet 5 § MB.

I planerings- och beslutsprocesser är det, enligt 3 § 
hushållningsförordningen, Länsstyrelsen som ska ta 
de initiativ som behövs för att bestämmelserna i 3 
kapitlet MB beaktas (SFS 1998:896). Länsstyrelsen 
ska i sitt arbete i första hand utgå ifrån de statliga 
myndigheternas underlagsmaterial om riksintres-
sen, men om sådant underlagsmaterial saknas ska 
Länsstyrelsen utgå ifrån det underlagsmaterial som 
Länsstyrelsen bedömer vara lämpligt. Om Läns-
styrelsen bedömer att ytterligare mark- eller vatten-
områden bör anges som riksintresseområden enligt 
3 kapitlet MB eller att områden av riksintresse bör 
omprövas med avseende på dess klassificering eller 
avgränsning, ska Länsstyrelsen underrätta Boverket 
och berörda statliga myndigheter i 2 § hushållnings-
förordningen.

3.8 Förordningar med instruktioner 
för de statliga myndigheterna

Utöver de statliga myndigheternas ansvar enligt hus-
hållningsförordningen regleras deras ansvar även i en 
förordning med instruktioner för respektive statlig 
myndighet.

Boverket
Förordning med instruktioner för Boverket (SFS 
2009:1482) utgör Regeringens instruktioner för den 
statliga myndighetens uppgifter. Enligt 1 § är Bover-
ket bland annat förvaltningsmyndighet för frågor 
om hushållning med mark- och vattenområden och 
fysisk planering. Enligt 2 § ska Boverket bland annat 
verka för ökad kunskap hos kommuner, statliga myn-
digheter och andra berörda samt samordna de statli-
ga myndigheternas arbete med att ta fram underlags-
material för tillämpningen av 3-4 kapitlet MB samt 
PBL. Enligt 3 § ska Boverket särskilt utöva tillsyn och 
uppsikt i enlighet med lagar och förordningar samt 
följa och analysera tillämpningen av PBL.

Sametinget
Förordning med instruktioner för Sametinget (SFS 
2009:1395) utgör Regeringens instruktioner för den 
statliga myndighetens uppgifter. Enligt 1 § är Sam-
etinget förvaltningsmyndighet inom rennäringens 
område samt för samisk kultur. Sametingets uppgifter 
regleras mer ingående i 2 kapitlet sametingslagen 
(SFS 1992:1433), vari det framgår av 2 kapitlet 1 § 
att Sametinget ska medverka i samhällsplaneringen 
och bland annat bevaka rennäringens intressen vid 
nyttjande av mark- och vattenområden.

Fiskeriverket
Förordning med instruktioner för Fiskeriverket (SFS 
2007:1045) utgör Regeringens instruktioner för den 
statliga myndighetens uppgifter. Enligt 1 § är Fiske-
riverket förvaltningsmyndighet för bevarande och 
nyttjande av fiskresurserna.

Naturvårdsverket
Förordning med instruktioner för Naturvårdsverket 
(SFS 2009:1476) utgör Regeringens instruktioner 
för den statliga myndighetens uppgifter. Enligt 1 
§ är Naturvårdsverket förvaltningsmyndighet på 
miljöområdet för verksamhet avseende bland annat 
vatten, hav och mark. Enligt 3 § ska Naturvårdsverket 
bland annat särskilt samverka med länsstyrelserna 
för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete, bevaka 
allmänna miljövårdsintressen där MB tillämpas, 
verka för att friluftslivets förutsättningar bevaras och 
utvecklas samt verka för att avfallshanteringen är ef-
fektiv för samhället och enkel för konsumenterna.

Riksantikvarieämbetet
Förordning med instruktioner för Riksantikvarieäm-
betet (SFS 2007:1184) utgör Regeringens instruktio-
ner för den statliga myndighetens uppgifter. Enligt 
2 § ska Riksantikvarieämbetet särskilt verka för att 
kulturvärden i bebyggelsen och landskapet tas till 
vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhälls-
planering och byggande.

Sveriges geologiska undersökning 
Förordning med instruktioner för Sveriges geologiska 
undersökning (SFS 2008:1233) utgör Regeringens 
instruktioner för den statliga myndighetens uppgif-
ter. Enligt 1 § är Sveriges geologiska undersökning 
förvaltningsmyndighet för frågor om Sveriges geolo-
giska beskaffenhet och mineralhantering. Enligt 2 § 
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ska Sveriges geologiska undersökning tillhandahålla 
geologisk information för samhällets behov på kort 
och lång sikt samt enligt 3 § bidra till att skapa goda 
förutsättningar för ett hållbart nyttjande av Sveriges 
mineralresurser.

Tillväxtverket
Förordning med instruktioner för Tillväxtverket 
(SFS 2009:145) utgör Regeringens instruktioner för 
den statliga myndighetens uppgifter. Enligt 1 § har 
Tillväxtverket bland annat till uppgift att utveckla 
och genomföra insatser som främjar entreprenör-
skap, ökad konkurrens och tillväxt i företag. Enligt 2 
§ ska Tillväxtverket bland annat verka för att fler och 
växande företag utvecklas i alla delar av Sverige.

Statens energimyndighet
Förordning med instruktioner för Statens energimyn-
dighet (SFS 2007:1153) utgör Regeringens instruktio-
ner för den statliga myndighetens uppgifter. Enligt 1 
§ är Statens energimyndighet förvaltningsmyndighet 
för frågor om användning och tillförsel av energi. 
Enligt 2 § ska Statens energimyndighet bland annat 
verka för rationell tillförsel, distribution och använd-
ning av energi.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Förordning med instruktioner för Strålsäkerhets-
myndigheten (SFS 2008:452) utgör Regeringens 
instruktioner för den statliga myndighetens uppgif-
ter. Enligt 1 § är Strålsäkerhetsmyndigheten förvalt-
ningsmyndighet för bland annat frågor om skydd av 
människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av 
joniserande och icke-joniserande strålning, frågor 
om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och 
annan verksamhet med strålning sam frågor om 
nukleär icke-spridning.

Trafikverket 
Förordning med instruktioner för Trafikverket (SFS 
2010:185) utgör Regeringens instruktioner för den 
statliga myndighetens uppgifter. Enligt 1 § ska Tra-
fikverket ansvara för den långsiktiga infrastruktur-
planeringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 
luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar 
och järnvägar. Dessutom ska Trafikverket ur ett sam-
hällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett 
samhällsekonomiskt, internationellt konkurrenskraf-
tigt och långsiktigt hållbart transportsystem. Enligt 

10 § ska Trafikverket tillhandahålla underlagsmate-
rial för tillämpningen av 3-5 kapitlet MB samt PBL.

Post- och telestyrelsen
Förordning med instruktioner för Post- och telesty-
relsen (SFS 2007:951) utgör Regeringens instruktio-
ner för den statliga myndighetens uppgifter. Enligt 
1 § är Post- och telestyrelsen förvaltningsmyndighet 
med ansvar inom postområdet och området för elek-
tronisk kommunikation. Enligt 4 § ska Post- och tele-
styrelsen bland annat främja tillgången till säkra och 
effektiva elektroniska kommunikationer och främja 
tillgången till ett brett urval av elektroniska kommu-
nikationstjänster samt verka för robusta elektroniska 
kommunikationer och minska risken för störningar.

Försvarsmakten
Förordning med instruktioner för Försvarsmakten 
(SFS 2007:1266) utgör Regeringens instruktioner för 
den statliga myndighetens uppgifter. Enligt 1 § ska 
Försvarsmakten upprätthålla och utveckla ett militärt 
försvar. Enligt 7 § ska Försvarsmakten tillhandahålla 
underlagsmaterial för tillämpningen av 3-5 kapitlet 
MB samt PBL i fråga om militärt försvar.

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap
Förordning med instruktioner för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (SFS 2008:1002) utgör 
Regeringens instruktioner för den statliga myndig-
hetens uppgifter. Enligt 1 § ska Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ansvara för frågor om 
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, 
i den utsträckning inte någon annan myndighet har 
ansvaret. Enligt 2 § ska Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap samverka med bland annat 
myndigheter och kommuner för att identifiera och 
analysera sådana sårbarheter, hot och risker i sam-
hället som kan anses vara särskilt allvarliga samt 
genomföra övergripande planering av åtgärder som 
bör vidtas.
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3.9 Sammanfattning
Enligt gällande lagstiftning ska översiktsplanen 
innefatta kommunens rådande uppfattning om hur 
riksintresseområden ska tillämpas. Då riksintressen 
kan komma att ändras är det viktigt att översiktspla-
nen är aktuell, i och med att den utgör ett instrument 
för dialogen mellan staten och kommunen om inne-
börden och avgränsningen av riksintressen samt är av 
central betydelse för tillämpningen av riksintressebe-
stämmelserna. Tänkbara oenigheter om riksintresse-
områden ska lösas genom samråd mellan staten och 
kommunen.

De statliga myndigheterna ansvarar för att lämna 
uppgifter om riksintresseområden till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen ska sammanställa sådant underlagsma-
terial som har betydelse för hushållningen med mark 
och vatten, utifrån det material som finns hos de stat-
liga myndigheterna och ska i samråd med de statliga 
myndigheterna precisera riksintressen. Länsstyrelsen 
ska i första hand utgå ifrån de statliga myndighe-
ternas underlagsmaterial om riksintressen, men om 
sådant underlagsmaterial saknas ska Länsstyrelsen 
utgå ifrån det underlagsmaterial som Länsstyrelsen 

bedömer är lämpligt. Länsstyrelsen ska därtill göra 
en samlad värdering och prioritering, om ett område 
omfattades av två eller flera riksintressen, i det un-
derlagsmaterial som Länsstyrelsen ska tillhandahålla 
kommunerna.

Boverket ska verka för att de statliga myndigheternas 
arbete med underlagsmaterial för tillämpningen av 
3 kapitlet MB samordnas samt verka för ökad kun-
skap hos kommuner, statliga myndigheter och andra 
berörda.

Foto 13. Olskroksmotet i Göteborg, riksintresse för kommunikationer.
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4. Tidigare studier
I detta kapitel redovisas den andra delen av littera-
turstudiens resultat, avseende de tidigare studier som 
fanns inom området för riksintressen och översiktlig 
planering.

Arbetets primära nyckelord var riksintressen och 
översiktlig planering. Utifrån dessa nyckelord stude-
rades forskning och studentarbeten, Statens offentliga 
utredningar samt publikationer och yttranden från 
statliga myndigheter. Nedan följer en redovisning av 
den forskning och de studentarbeten, Statens offent-
liga utredningar samt de publikationer och yttranden 
som behandlade riksintressen och översiktlig plane-
ring.

4.1 Tidigare forskning
Håkan Magnusson behandlade i studien Kommu-
nerna och den regionala planeringen: en analys av 
länsplaneringen och den fysiska riksplaneringen den 
fysiska riksplaneringen och länsplaneringen i län 
och kommuner samt samspelet mellan regionala och 
kommunala organ (1980, s. 5). I studien deltog 73 
respektive 115 kommuner i två enkätundersökningar 
under år 1975 och 1977, samt att företrädare på läns-
styrelser och kommuner intervjuades (Magnusson 
1980, ss. 12-17).

Av studien framgick det att kommunernas med-
verkan i den fysiska riksplaneringen, utifrån de-
ras organisation och resurser, genomfördes på ett 
tillfredsställande sätt (Magnusson 1980, s. 69). Dock 
var större kommuner mer positiva till den fysiska 
riksplaneringen, än mindre kommuner (Magnusson 
1980, s. 70). Därtill visade studien att det underlags-
material som kommunerna fick från länsstyrelserna, 
under planeringsprocessen, var allt för styrande och 
bristfälligt samt ofullständigt anpassat till kommu-
nernas lokala förhållanden (Magnusson 1980, s. 73). 
Underlagsmaterialet saknade i vissa fall kartmaterial 
och inventeringar samt var i vissa avseenden inak-
tuellt (Magnusson 1980, s. 92). Emellertid kunde 
kommunernas syn på underlagsmaterialet, som 
bristfälligt, förklaras av att de mindre kommunerna 
inte hade haft lika stora planeringsresurser, till skill-
nad från de större kommunerna som tidigt skickade 
in eget underlagsmaterial till länsstyrelserna (Mag-
nusson 1980, s. 74). Dessutom kunde den upplevda 
styrningen bero på att vissa kommuner berördes 
av många riksintressen, vilket medförde att vissa av 

Foto 14. Läckö slott i Lidköping, riksintresse för kulturmiljö-
vården.

kommunerna fick utföra en mer omfattande plane-
ringsinsats (Magnusson 1980, s. 94).

Studien påvisade även att 90 procent av de kom-
muner som deltog i enkätundersökningarna kunde 
tillgodose kommunens intressen i den fysiska riks-
planeringen (Magnusson 1980, s. 95), att den fysiska 
riksplaneringen medförde förbättrade möjligheter att 
bevara områden för exempelvis natur- och kultur-
minnesvården samt att den fysiska riksplaneringen 
skapade ett ökat intresse för fysisk planering (Mag-
nusson 1980, ss. 181-182). Dessutom konstaterade 
studien att den fysiska riksplaneringen ledde till en 
starkare kommunal översiktlig planeringen samt att 
den medförde att regler förändrades (Magnusson 
1980, ss. 208-219).

Karin Gustavsson behandlade i studien Bland perifera 
riksintressen riksintresseområden för kulturmiljö-
vården i Norrbottens och Skånes län (2005, s. 113). 
Bland annat påvisade studien att riksintressen tolkas 
olika mellan de olika statliga myndigheterna samt att 
ekonomiska värden kunde argumenteras mot beva-
randevärden (Gustavsson 2005, ss. 122-123). Därtill 
framgick det av studien att ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommun var oklar vad det gällde 
riksintressen för kulturmiljövården, då sådana riks-
intresseområden var beroende av både ekonomiska 
och politiska förutsättningar (Gustavsson 2005, ss. 
133-136).
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Malin Almstedt behandlade i studien En plats i 
planeringen: en studie av områden av riksintresse för 
det rörliga friluftslivet hur områden av riksintresse 
för det rörliga friluftslivet samspelade och konkur-
rerade med andra verksamheter i den kommunala 
fysiska planeringen, genom att analysera fyra fall-
studier (1998, s. 99). Bland annat påvisade studien 
att kommunernas tolkning av begreppet riksintresse 
skiljde sig från statens angivna innebörd av begreppet 
(Almstedt 1998, s. 115), att kommunerna geogra-
fiskt avgränsade riksintresseområden för det rörliga 
friluftslivet annorlunda än statens intentioner samt 
att kommunerna ansåg att gränserna för riksintres-
seområden inte överensstämmer med kommunernas 
egen uppfattning (Almstedt 1998, s. 194). Dessutom 
medförde säkerställandet av riksintresseområden i 
den kommunala planeringen svårigheter bland annat 
då områdena var mycket stora till ytan och var där-
med svåra att administrera samt skydda (Almstedt 
1998, s. 134).

Därtill var det problematiskt att områden av riksin-
tresse hade ålagts kommunerna, utan att de hade fått 
vara med och bestämt om dem (Almstedt 1998, ss. 
126-127). Detta medförde att statens intentioner be-
träffande riksintressen endast beaktades pliktskyldigt 
i kommunernas översiktsplaner, vilket enligt studien 
bland annat berodde på att underlagsmaterialet för 
riksintresseområdena var för ospecificerat (Almstedt 
1998, ss. 120-122). Almstedt (1998, s. 115) drog där-
för slutsatsen att riksintressebegreppet var bristfälligt 
förankrat på kommunal nivån, vilket utgjorde ett 
problem då begreppets förankring var starkt knutet 
till uppfattningen om dess innebörd. Således fanns 
det skäl för att ifrågasätta det ursprungliga syftet med 
riksintresseområden, bland annat på grund av att sy-
nen på begreppet och dess innebörd hade förändrats 
(Almstedt 1998, s. 192).

Foto 15. Ammerån i Ragunda, riksintresse för friluftslivet.
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4.2 Studentarbeten
Utöver den tidigare forskning som redovisas ovan 
fanns även ett flertal studentarbeten som behandlade 
riksintressen och översiktlig planering.

Viktor Gustafsson behandlade i studien Konflikter 
och avvägningar: en studie av skyddet av riksintres-
santa miljöer tillämpningen av riksintressebestäm-
melserna (2009, s. 5). Studien indikerade att til-
lämpningen av riksintressebestämmelserna var av 
stor vikt för att lagens syfte med dem skulle kunna 
uppnås och att skyddet för riksintresseområden inte 
fungerade som det skulle göra, då riksintressebestäm-
melserna härstammade från en äldre kontext än den 
då rådande samt att riksintressebestämmelsernas 
funktion var oklar (Gustafsson 2009, s. 5). Därtill 
indikerade studien att riksintressebestämmelserna i 
3 kapitlet MB inte gav någon närmare vägledning för 
vilken typ av områden som borde vara av riksintresse 
(Gustafsson 2009, s. 20). Dessutom påvisade studien 
att underlagsmaterialet för riksintresseområden var 
av stor betydelse vid avvägning mellan olika riksin-
tressen, då domstolar utgick från underlagsmaterialet 
vid bedömning av rättsfall (Gustafsson 2009, s. 38). 
Studien indikerade även att exploateringsintressen 
hade företräde framför bevarandeintressen, vid av-
vägning mellan två eller flera riksintressen.

Sara Bergvin behandlade i studien Riksintresse för 
kulturmiljö: en fråga om existens riksintressen för 
kulturmiljövården (2003, s. 6). Studien indikerade 
att det fanns skillnader mellan landets län vad det 
gällde urval och avgränsning av riksintresseområden 
(Bergvin 2003, s. 6), då riksintresseområdens storlek 
och sätt att avgränsas samt antal riksintresseområden 
varierade mellan länen (Bergvin 2003, s. 45). I stor-
stadsregioner, med hög bebyggelsetäthet, fanns det 
generellt fler och större riksintresseområden (Bergvin 
2003, ss. 45-46). Studien antydde därtill att riksintres-
sen för kulturmiljövården inte var tillräckligt aktuella 
för att de skulle kunna vara ett bra instrument vid 
fysisk planering, vilket medförde att de inte fick den 
dignitet de borde ha haft (Bergvin 2003, s. 8). Enligt 
studien var det därför viktigt att riksintresseområden 
var representativa, aktuella samt väl motiverade och 
beskrivna för att de skulle kunna hävdas gentemot 
andra intressen (Bergvin 2003, s. 17). Dessutom indi-
kerade studien att det saknades riksintresseområden 
för moderna miljöer (Bergvin 2003, s. 52).

Jonas Karlsson behandlade i studien Riksintresse för 
kulturmiljövården; en kritisk utvärdering av riksin-
tresseinstrumentets tillämpning i egnahemsområdet 
Pungpinan, med området Tallkrogen som referens 
hur riksintresseinstrumentet tillämpades i bygglovs-
processen (2009, s. 1). Studien indikerade att riks-
intresseinstrumentet, vid en jämförelse mellan två 
bostadsområden varav det ena var av riksintresse för 
kulturmiljövården, inte hade inneburit att bebyggel-
sen i det bostadsområde som var av riksintresse för 
kulturmiljövården hade bevarats i större utsträckning 
än det bostadsområde som inte var av riksintresse 
(Karlsson 2009, s.42).

Anna Karlsson behandlade i studien Riksintressen 
enligt 3 och 4 kap MB: begreppet påtaglig skada hur 
kriterierna för vad som skulle anses utgöra påtaglig 
skada på riksintresseområden (2007, s. 5). Studien 
indikerade att riksintressebestämmelsernas innebörd 
till viss del var oklar. Detta då lagtexten saknade 
vilka värden som riksintressebestämmelserna skulle 
skydda, vilket orsakade att bestämmelserna framstod 
som otydliga och svårtillämpliga (Karlsson 2007, s. 
27). Därtill indikerade studien att riksintressebestäm-
melserna var beroende av kommunernas vilja och 
kunskap i översiktsplanerna samt att de statliga myn-
digheterna utgick från olika kriterier vid utpekandet 
av riksintresseområden och vid utformandet av dess 
underlagsmaterial (Karlsson 2007, ss. 42-46).

Cecilia Kjellander behandlade i studien Skada på 
riksintressen för naturvård: om skadebegreppen i mil-
jöbalkens hushållningsbestämmelser skadebegreppens 
betydelse när det gällde exploatering i områden av 
riksintresse för naturvården (2002, s. 7). Studien in-
dikerade att riksintressen värderades olika samt hade 
olika hög status vilket medförde att det var viktigt 
att underlagsmaterialet var aktuellt och omfattade 
noggranna beskrivningar, för att riksintressen skulle 
kunna bedömas på ett rättvist sätt (Kjellander 2002, 
s. 29).

Alexander Lundblad behandlade i studien Plan-
läggning enligt PBL som miljörättsligt instrument 
PBL utifrån ett miljörättsligt perspektiv (2010, s. 4), 
vari bland annat kopplingen till MB och riksintres-
sebestämmelserna diskuterades. Studien indikerade 
att det var vid kommunernas fysiska planering som 
riksintressebestämmelsernas omfattning och skydd 
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kunde anges i detalj (Lundblad 2010, s. 50). Därtill 
indikerade studien att riksintressebestämmelserna 
var beroende av planläggning enligt PBL, vilket 
medförde att riksintressebestämmelserna påverkades 
av tillämpningsproblem och ändringar i PBL. Studien 
indikerade även att kommunernas översiktsplaner till 
stor del var beroende av samarbetet mellan kom-
munerna och Länsstyrelsen samt att Länsstyrelsens 
kunskapsförsörjning var av stor vikt för tillämpning-
en av riksintressebestämmelserna (Lundblad 2010, ss. 
52-53).

4.3 Statens offentliga utredningar
Under årens lopp har ett flertal av Statens offentliga 
utredningar berört riksintressesystemet och påvisat 
problem kring dess tillämpning såsom SOU 1999:25, 
SOU 2003:70, SOU 2007:60, SOU 2009:42 och SOU 
2010:57. Flera av Statens offentliga utredningar 
har poängterat behovet av att utreda riksintresse-
bestämmelserna i 3 kapitlet MB med avseende på 
bland annat tillämpningen av riksintressesystemet, 
utpekandet av riksintresseområden samt behovet 
av eventuella författningsändringar. Skälet har varit 
att underlagsmaterialet för riksintresseområden har 
varierat i kvalitet och aktualitet samt att det har an-
setts oklart huruvida nuvarande riksintressen speglar 
gällande samhällsbehov, ur ett nationellt perspektiv. 
Dock har inte några lagändringar eller någon ny 
proposition upprättats.

SOU 2000:52 föreslog bland annat att de ansvariga 
statliga myndigheterna skulle genomföra en översyn 
av riksintressen i 3 kapitlet MB (Miljödepartementet 
2000, s. 611), bland annat med avseende på repre-
sentativiteten i urvalet av riksintressen (Miljödepar-
tementet 2000, s. 671) samt med tanke på riksintres-
senas värdebeskrivningar (Miljödepartementet 2000, 
s. 751).

SOU 2002:50 utvärderade tillämpningen av miljöbal-
ken och påvisade bland annat problem med bestäm-
melserna i 3 och 4 kapitlet MB och kopplingen till 
andra lagar såsom PBL (Miljödepartementet 2002, s. 
82).

SOU 2005:77 poängterade att ansvarsfördelningen 
inom staten var otydlig för riksintressen (Miljöde-
partementet 2005, ss. 170-174) samt att incitamenten 
för en kontinuerlig översiktlig planering i kommu-

nerna behövde förstärkas (Miljödepartementet 2005, 
s. 425). Utredningen påpekade även att det fanns 
problem med hur kommunerna skulle avgränsa och 
tillgodose riksintressebestämmelserna i den översikt-
liga planeringen, vilket utredningen menade tydde på 
bristande underlagsmaterial och kunskap om riksin-
tressesystemet (Miljödepartementet 2005, s. 436).

I SOU 2008:48 behandlades bland annat proble-
matiken med överlappande riksintresseområden 
(Miljödepartementet & Havsmiljöutredningen 2008, 
s. 204). Utredningen menade att risken för konflik-
ter mellan olika riksintressen var störst i områden 
med hög befolkningstäthet då det inom tätbefolkade 
områden rådde hög konkurrens om mark- och vat-
tenanvändningen, vilket medförde att exempelvis 
naturintressen fick stå tillbaka för bebyggelse- och 
infrastrukturintressen (Miljödepartementet & Havs-
miljöutredningen 2008, s. 204-205).

SOU 2008:86 framförde bland annat att riksintressen 
i 3 kapitlet MB behövde beskrivas tydligare, för att 
intressekonflikter lättare skulle kunna avgöras (Miljö-
departementet 2008, s. 207).

Foto 16. Glimmingehus i Simrishamn, riksintresse för kul-
turmiljövården.
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I SOU 2009:45 behandlades förslag till författnings-
ändringar för riksintressebestämmelserna i 3 kapitlet 
MB. Bland annat föreslogs ändringar i hushållnings-
förordningen, då utredningen menade att de statliga 
myndigheternas insatser varierade vad det gällde 
underlagsmaterialet för riksintresseområden (Miljö-
departementet & Miljöprocessutredningen 2009a, ss. 
15-16). Utredningen påpekade att vissa statliga myn-
digheter endast geografiskt avgränsade riksintresse-
områden utan att ange dess innebörd, medan andra 
statliga myndigheter tydligt angav riksintresseområ-
denas innebörd med beskrivningar och motiveringar 
samt redogörelser för vilka åtgärder som kunde 
påtagligt skada riksintressena (Miljödepartementet & 
Miljöprocessutredningen 2009a, s. 124). 

Utredningen framhöll bland annat att underlags-
materialet för riksintresseområden behövde bli mer 
utförligt för att riksintressebestämmelsernas funktion 
skulle kunna upprätthållas samt för att efterföljande 
planläggning och tillståndsprövning skulle kunna 
bedöma huruvida något kunde komma att påtagligt 
skada riksintressena (Miljödepartementet & Miljö-
processutredningen 2009a, s. 125). Därtill menade 
utredningen att underlagsmaterialets aktualitet var 
väsentligt för att förtroendet för riksintressesystemet 
skulle kunna upprätthållas. Enligt utredningen om-
fattade vissa riksintressen alltför stora arealer, medan 
andra riksintressen omfattades av inaktuella uppgif-
ter (Miljödepartementet & Miljöprocessutredningen 
2009a, s. 127). Dessutom påpekades det i utredningen 
att värdet för ett riksintresse ökade väsentligt om dess 
område var noggrant avgränsat (Miljödepartementet 
& Miljöprocessutredningen 2009a, s. 131).

Foto 17. Bromma flygplats i Stockholm, riksintresse för kommunikationer.
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4.4 Yttranden och publikationer 
från statliga myndigheter

Under många år har ett flertal av de statliga myn-
digheterna, som enligt hushållningsförordningen 
ansvarar för respektive riksintresse, påvisat problem 
med tillämpningen av både respektive riksintresse 
och riksintressesystemet i allmänhet. Även Boverket, 
som enligt hushållningsförordningen har det övergri-
pande ansvaret för tillämpningen av riksintressesys-
temet, har påtalat svårigheter med tillämpningen och 
oklarheter i lagstiftningen.

Avseende hur riksintressen skulle hanteras i kom-
munernas översiktliga planering menade bland 
annat Boverket (2010a, s. 4) att kommunerna skulle 
redovisa kommunens syn på riksintresseområdena i 
översiktsplanen, oavsett om kommunen och länssty-
relsen var överens eller inte. Naturvårdsverket (2003, 
s. 17) framhöll att en mer detaljerad avgränsning av 
riksintresseområdena skulle göras i kommunernas 
översiktsplan, utifrån det underlagsmaterial som 
länsstyrelserna tillhandahöll, där kommunerna skulle 
bidra med egna kunskaper om riksintresseområdena. 
Boverket (2006, s. 4) påtalade att närmare beskriv-
ningar var nödvändiga av de utpekade riksintres-
seområdena, då de statliga myndigheternas engage-
mang varierar vad det gällde riksintressen.

Därav hade kvaliteten på det underlagsmaterial som 
länsstyrelserna tillhandahöll kommunerna betydelse 
för hur väl kommunerna kunde redovisa riksintres-
seområdena, göra avvägningar samt påvisa deras 
konsekvenser i översiktsplanen (Naturvårdsverket 
2003, s. 22). Tydliga underlagsmaterial underlättade 
för kommunerna att ta ställning till hur riksintresse-
områdena skulle tillgodoses (Naturvårdsverket 2003, 
s. 22) samt utgjorde vägledning och tolkningshjälp 
vid avvägning mellan olika riksintressen (Statens 
energimyndighet 2008, s. 1).

Enligt Fiskeriverket (2006, s. 9), Nutek (2007, s. 4) 
och Naturvårdsverket (2003, ss. 51-52) saknades 
det dock helt underlagsmaterial för vissa typer av 
riksintressen, medan andra riksintressen inte hade 
fullständiga underlagsmaterial. Detta var ett problem 
då riksintressens underlagsmaterial och värdebe-
skrivningar var väsentliga för att de skulle kunna 
hävdas gentemot andra intressen (Nutek 2007, s. 4) 

samt hur de skulle fungerar som styrmedel (Natur-
vårdsverket 2005, ss. 14-29). Det var därför viktigt att 
riksintresseområdenas underlagsmaterial var utför-
ligt och tydligt då det underlättade för kommuner-
nas bedömningar av vad som påtagligt kunde skada 
riksintressen samt var en förutsättning för att riksin-
tressesystemet respekteras (Naturvårdsverket 2005, s. 
35). Det behövdes därför relevant underlagsmaterial 
för hur riksintresseområden skulle tillämpas (Statens 
energimyndighet 2008, s. 2) samt bättre motiverade 
geografiska avgränsningar och värdebeskrivningar 
(Riksantikvarieämbetet 2007, ss. 5-9).

Vad det gällde riksintressens aktualitet påtalade 
Naturvårdsverket (2005, s. 13), Boverket (2010b, 
s. 25) och Riksantikvarieämbetet (2007, ss. 5-9) att 
det var viktigt att aktualisera urvalet och gränserna 
för riksintresseområdena löpande samt att riksin-
tresseområdenas underlagsmaterial uppdaterades 
kontinuerligt, i samband med ny kunskap, då detta 
utgjorde förutsättningarna för riksintresseområde-
nas bevarande (Naturvårdsverket 2005, s. 36). Ett 
problem med detta var dock att det saknades aktuellt 
underlagsmaterial från de statliga myndigheterna, 
vilket försvårade både länsstyrelsernas och kommu-
nernas hantering av riksintressen (Boverket 2009a, s. 
21). Dessutom var det ett problem att det skiljde sig 
åt mellan de olika statliga myndigheterna hur de tog 
fram samt utformade underlagsmaterialet för riks-
intressen (Nutek 2007, s. 4) samt hur länsstyrelserna 
sammanställde underlagsmaterialet (Fiskeriverket 
2006, s. 9), vilket medförde att tillämpningen av riks-
intressesystemet riskerade att bli spretig (Boverket 
2007b, ss. 22-23). 

Detta var ett problem då statens intressen riskerade 
att hanteras på olika sätt i olika delar av landet samt 
att även de olika riksintressena riskerade att hanteras 
annorlunda.

Ett annat problem var att riksintressebestämmelserna 
präglades av de värderingar och de konflikter som 
fanns under framförallt 1970-talet, vilket medförde 
att vissa av dem saknade aktualitet medan nya intres-
sen inte omfattades av bestämmelserna (Boverket 
2006, s. 4). Enligt Tillväxtverket (2010, s. 2) och 
Riksantikvarieämbetet (2007, s. 10) fanns det därför 
behov av att riksintressens aktualitet sågs över, då 
exempelvis näringslivets sammansättning och inrikt-
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ning hade ändrats väsentligt sedan riksintressebe-
stämmelsen infördes i lagstiftningen, så att de bättre 
speglade samhällsutvecklingen.

Ett ytterligare problem med tillämpningen av riks-
intressesystemet var att kommunernas arbete med 
översiktsplanerna varierade vilket kunde påverka 
riksintressesystemet, då den kommunala översikts-
planen utgör redskapet för att hantera de statliga 
intressena (Boverket 2010a, ss. 5-6). Bland annat 
aktualitetsprövades inte samtliga översiktsplaner 
varje mandatperiod (Boverket 2010b, s. 22), liksom 
att många kommuner hade inaktuella översiktsplaner 
från 1990-talet (Boverket 2008, s. 14). Detta var ett 
allvarligt problem då de statliga intressena inte upp-
daterades kontinuerligt, vilket medförde att översikts-
planens funktion som ett vägledande beslutsunderlag 
begränsades (Boverket 2010b, s. 22). Översiktsplanen 
kunde därför inte fungera som en överenskommelse 
mellan stat och kommun vad det gällde riksintressen 
när den var inaktuell (Boverket 2010b, s. 23). 

Foto 18. Vindpark Vänern i Karlstad och Hammarö, riksintresse för energiproduktion.

Därtill kunde kommunernas brist på resurser och 
kompetens medföra att riksintressen inte respekteras 
i den fysiska planeringen (Riksantikvarieämbetet 
2007, s. 11). Detta bland annat på grund av att det 
saknades tillräcklig kunskap om riksintressebestäm-
melserna (Boverket 2006, s. 5), att det fanns en viss 
osäkerhet hos kommunerna avseende vad riksintres-
sen innebar (Naturvårdsverket 2003, s. 43) samt att 
exploateringstryck, kommunstorlek, kommunernas 
geografiska läge samt översiktsplanens ålder utgjorde 
påverkansfaktorer som kunde ha betydelse för hur 
riksintressen tillämpades i den översiktliga plane-
ringen (Naturvårdsverket 2003, s. 22). Dessutom 
varierade uppfattningen om innebörden av riksin-
tressebestämmelserna bland planerare, naturvårdare, 
politiker och allmänhet (Naturvårdsverket 2003, s. 8).
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Vad det gällde avgränsning av riksintresseområden 
var det oklart hur man skulle se på områdesgränser-
nas funktion samt vilket influensområde riksintres-
seområden hade (Boverket 2007a, s. 4). De statliga 
myndigheterna var inte överens om hur riksintres-
seområden skulle avgränsas. Naturvårdsverket (2005, 
s. 13) ansåg till exempel att allmänna och enskilda 
intressen i den fysiska planeringen skulle ta hänsyn 
till riksintresseområden, oavsett om dessa avsåg 
mark- eller vattenområden innanför eller utanför ett 
riksintresseområdes gräns. Naturvårdsverket (2005, 
s. 33) påpekade att avgränsningen av ett riksintres-
seområde borde utgå från de värden som motiverade 
att området var av riksintresse och därför skulle en-
dast de ytor som omfattade de värden som uppfyllde 
kriterierna för riksintressen ingå i riksintresseom-
rådet, även om värdena kunde påverkas av åtgärder 
utanför riksintresseområdets avgränsning. Under-
lagsmaterialet borde därför omfatta både preciserade 
avgränsningar av riksintresseområdena samt deras 
influensområden utanför själva riksintresseområdena 
(Naturvårdsverket 2005, s. 35).

Trafikverket (2010, s. 16) framhöll att det inte var 
möjligt att geografiskt avgränsa influensområdena 
för de enskilda riksintressena för väg, järnväg eller 
sjöfart utan ansåg att man vid en eventuell föränd-
ring av mark- eller vattenanvändningen i närheten av 
riksintressen skulle ta hänsyn till olika influensfak-
torer. Detta till skillnad från riksintresseområden för 
luftfart, vilka var geografiskt avgränsade så att även 
influensområdena omfattades. Även Statens geologis-
ka undersökning (2009, s.46) påpekade problem med 
avgränsningen av riksintresseområden då ytterst få 
av de riksintresseområden som fanns för ämnen eller 
mineraler var detaljavgränsade och utmärkta som 
områden på karta, utan flertalet av dessa var endast 
lägesbestämda med en centrumkoordinat.

Foto 19. Aitik i Gällivare, riksintresse för värdefulla ämnen eller material.
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Foto 20. Ringhals kärnkraftverk i Varberg, riksintresse för energiproduktion.

Ett annat problem var hur de relativt grovt dragna 
områdesgränserna skulle tolkas, då kartskalan 
som användes vid utpekandet av riksintressen inte 
medgav några exakta gränser utan gav endast grova 
områdesgränser (Naturvårdsverket 2003, s. 69). 
Därtill hade riksintresseområden under de senaste 
åren utökats allt mer till ytan för att de skulle kunna 
hävdas gentemot andra intressen (Boverket 2010a, s. 
7). Detta var ett problem som enligt Boverket (2010a, 
s. 7), Naturvårdsverket (2003, s. 13) och Trafikverket 
(2010, s. 5) riskerade att urholka och försvaga riksin-
tressesystemet.

Enligt min kännedom fanns det ingen tidigare forsk-
ning eller studentarbeten, utöver de ovan redovisade, 
som behandlade riksintressen och översiktlig plane-
ring. Dock hade, vilket redovisades ovan, flera av de 
statliga myndigheterna genomfört studier där riks-
intressen och översiktlig planering hade undersökts. 
Eftersom riksintressen och översiktlig planering var 
ett relativt outforskat område gick det inte att finna 
någon teori att tillämpa i arbetet. Därför användes 
tidigare studier, utredningar, publikationer och yttran-
den som teoretiska utgångspunkter.

4.5 Sammanfattning
Tidigare studier, utredningar samt publikationer och 
yttranden indikerade att det fanns problem med hur 
kommunerna avgränsade och tillgodosåg riksintres-
sebestämmelserna i den översiktliga planeringen 
vilket tydde på bristande underlagsmaterial och 
kunskap om riksintressesystemet. Litteraturstudien 
påvisade även att de statliga myndigheternas insat-
ser varierade vad det gällde underlagsmaterialet för 
riksintresseområden, vilket försvårade för länsstyrel-
sernas och kommunernas hantering samt tillämpning 
av riksintressesystemet. Därtill påvisade studien att 
ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen 
var oklar vad det gällde riksintressen, då det indike-
rades att underlagsmaterialet för riksintresseområden 
behövde bli mer utförligt för att riksintressebestäm-
melsernas funktion och förtroendet för riksintresse-
systemet skulle kunna upprätthållas.

Litteraturstudien påvisade även att det var viktigt att 
riksintresseområden var representativa, aktuella samt 
väl motiverade och beskrivna. Därtill indikerade stu-
dien att kommunerna saknade tillräcklig kunskap om 
riksintressebestämmelserna samt att kommunerna 
hade brist på resurser och kompetens för tillämp-
ningen av riksintressebestämmelserna.

Litteraturstudien påvisade att kommunernas tolk-
ning av begreppet riksintresse skiljde sig från statens 
angivna innebörd av begreppet, vilket riskerade 
att statens intressen hanterades på olika sätt i olika 
delar av landet samt att även de olika riksintressena 
riskerade att inte hanteras på samma sätt. Dessutom 
påvisade studien att på grund av att kommunerna 
inte hade fått vara med och bestämma om riksintres-
seområdena beaktades de endast pliktskyldigt i över-
siktsplanen, vilket medförde att riksintressebegreppet 
var bristfälligt förankrat.
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5. Enkätundersökning

Tabell 1. Svarsfrekvens och bortfall.

I detta kapitel redovisas enkätundersökningens resul-
tat.

5.1 Svarsfrekvens- och bortfallsana-
lys

Av Sveriges 290 kommuner besvarades enkäten av 
tjänstemän på 174 kommuner, 60 procent av landets 
kommuner. För enkätundersökningar får man räkna 
med en svarsfrekvens mellan femtio och sjuttiofem 
procent (Trost 2007, s. 137). Enkätundersökningens 
svarsfrekvens på sextio procent borde därför anses 
som rimlig och acceptabel, även om en högre svars-
frekvens hade varit önskvärd.

Av de 174 besvarade enkäterna innehöll 35 av dem 
partiellt bortfall. Av de trettiofem enkäterna med par-
tiellt bortfall hade fyra enkäter endast fyllts i vad det 
gällde ålder på kommunens gällande översiktsplan, 
om kommunen arbetade med en ny översiktsplan 
samt vilket eller vilka riksintressen som fanns i kom-
munens gällande översiktsplan. Enligt kommentarer 
från tjänstemännen på dessa fyra kommuner kunde 
inte enkäten besvaras ytterligare på grund av två av 
kommunerna hade en gällande översiktsplan från 
1990-talet, varvid tjänstemännen ansåg att det var 
svårt att besvara enkäten, samt att det inte gick att be-
svara enkäten på grund av att de som hade upprättat 
översiktsplanen inte längre arbetade kvar på kommu-
nen. En av tjänstemännen kände inte till något om 
Länsstyrelsens underlagsmaterial och en annan av 
tjänstemännen var inte insatt i Länsstyrelsens under-
lagsmaterial. Dock menade en av tjänstemännen att 

kommunen troligtvis inte ansåg att det fanns några 
problem med tillämpningen eller den geografiska av-
gränsningen av riksintressen. Samtliga kommentarer 
från tjänstemännen återfinns i bilaga 3.

Av de trettiofem enkäterna med partiellt bortfall sak-
nade tio av dem ifyllt svar på en eller två av frågorna 
för respektive riksintresse, frågorna 5-17. Troligtvis 
var dessa partiella bortfall i stor utsträckning oav-
siktliga. Enligt kommentarer från tjänstemän på två 
av dessa kommuner kunde inte enkäten besvaras yt-
terligare på grund av att kommunen inte hade något 
underlagsmaterial för riksintressen för totalförsvaret 
samt att det av sekretesskäl inte var möjligt att be-
svara frågorna. Samtliga kommentarer från tjänste-
männen återfinns i bilaga 3.

Av de trettiofem enkäterna med partiellt bortfall sak-
nade tjugoen av dem ifyllt svar på en eller samtliga 
följdfrågor för respektive riksintresse, frågorna 5a-
17a. Enligt kommentarer från tjänstemän på några 
av dessa kommuner kunde inte enkäten besvaras 
ytterligare på grund av att det inte framgick av kom-
munens gällande översiktsplan vad kommunen ansåg 
om länsstyrelsernas underlagsmaterial. Därtill angav 
flera tjänstemän att de inte kunde besvara följdfrå-
gorna då de som hade upprättat översiktsplanen inte 
arbetade kvar på kommunen. Flertalet tjänstemän 
angav även att det inte gick att svara på följdfrågorna 
på grund av att kommunens gällande översiktsplan 
var från 1990-talet. Två tjänstemän angav att de inte 

Svarsfrekvens Individbortfall

Antal besvarade enkäter utan partiellt bortfall 139
Antal besvarade enkäter med partiellt bortfall på samtliga av frågorna 5-17 4
Antal besvarade enkäter med partiellt bortfall på en eller två av frågorna 
5-17 10

Antal besvarade enkäter med partiellt bortfall på en eller samtliga av frå-
gorna 5a-17a 21

Antal tjänstemän som meddelade att de inte hade möjlighet att besvara 
enkäten 34

Antal tjänstemän som meddelade att de var på semester 1
Antal för sent inkomna enkäter 2
Antal tjänstemän som varken besvarade enkäten eller meddelade att de inte 
hade möjlighet att besvara enkäten 79

SUMMA 174 116
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Foto 21. Örlogshamnen i Karlskrona, riksintresse för totalförsvaret.

hade möjlighet att fördjupa sig ytterligare i kommu-
nens översiktsplan, varvid de inte besvarade följfrå-
gorna. Några tjänstemän angav även att de inte kunde 
besvara följdfrågorna på grund av att riksintressen 
för totalförsvaret omfattades av sekretess. Samtliga 
kommentarer från tjänstemännen återfinns i bilaga 3.

Av Sveriges 290 kommuner besvarades inte enkä-
ten av tjänstemän på 116 kommuner, 40 procent av 
landets kommuner. Tjänstemän på 35 av dessa kom-
muner, cirka 12 procent av landets kommuner, med-
delade att de inte hade möjlighet att besvara enkäten. 
Den främsta anledningen till att tjänstemännen inte 
hade möjlighet att besvara enkäten var att tjugoen 
av dem inte hade tid, då flera av dessa kommuner 
höll på att upprätta en ny översiktsplan, samt att 
några av tjänstemännen var nyanställda och därför 
inte ansåg sig vara insatta i kommunens gällande 
översiktsplan. Därtill var en kommuns tjänsteman 
på semester. Enligt kommentarer från några av dessa 
tjänstemän hade de inte möjlighet att besvara enkä-
ten på grund av att flera av tjänstemännen inte själva 
hade varit med och upprättat kommunens gällande 
översiktsplan samt att de som hade upprättat kom-

munens gällande översiktsplan inte längre arbetade 
kvar på kommunen. Några tjänstemän meddelade 
att kommunens gällande översiktsplan var inaktu-
ell, från 1990-talet, varvid översiktsplanen inte var 
tillräckligt uppdaterad för att tjänstemännen skulle 
kunna besvara enkäten. En tjänsteman meddelade att 
kommunens gällande översiktsplan var från 1990-
talet och att den på grund av ett politiskt beslut inte 
ansågs vara gällande, varvid det var svårt att besvara 
enkäten. Ett fåtal tjänstemän meddelade därtill att 
de saknade tillräcklig kunskap, bland annat om hur 
underlagsmaterialet hade sett ut för de riksintressen 
som fanns i kommunens gällande översiktsplan, för 
att kunna besvara enkäten. En tjänsteman meddelade 
att det inte gick att besvara enkäten fullt ut samt ge 
tillförlitliga svar, varvid kommunerna avstod från att 
besvara enkäten. Samtliga kommentarer från tjänste-
männen återfinns i bilaga 3.

Två av enkätundersökningens individbortfall berod-
de på att enkäten inkom för sent. Tjänstemännen på 
resterande 79 kommuner, cirka 27 procent av landets 
kommuner, varken besvarade enkäten eller medde-
lade att de inte hade möjlighet att besvara enkäten.
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Tabell 3. Strukturjämförelse per kommungrupp.

Tabell 2. Strukturjämförelse per län.

Län
Antal kommuner som 
besvarade enkäten per 

län
Blekinge län 60 %
Dalarnas län 60 %
Gotlands och Kalmar län 69 %
Gävleborgs län 40 %
Hallands län 50 %
Jämtlands län 38 %
Jönköpings län 85 %
Kronobergs län 63 %
Norbottens län 57 %
Skåne län 58 %
Stockholms län 81 %
Södermanlands län 56 %
Uppsala län 63 %
Värmlands län 56 %
Västerbottens län 40 %
Västernorrlands län 43 %
Västmanlands län 70 %
Västra Götalands län 57 %
Örebro län 58 %
Östergötlands län 69 %

Kommungrupp
Antal kommuner som 
besvarade enkäten per 

kommungrupp
1. Storstäder 100 %
2. Förortskommuner till 
storstäder 66 %

3. Större städer 68 %
4. Förortskommuner till 
större städer 64 %

5. Pendlingskommuner 51 %
6. Turism- och besöksnä-
ringskommuner 40 %

7. Varuproducerande 
kommuner 61 %

8. Glesbygdskommuner 45 %
9. Kommuner i tätbefol-
kad region 69 %

10. Kommuner i glesbe-
folkad region 69 %

Strukturjämförelse
För att undersöka om individbortfallet var slump-
mässigt genomfördes en strukturjämförelse utifrån 
den bakgrundsinformation som fanns för kommu-
nerna, vad det gällde vilket län och kommungrupp de 
tillhörde. Svarsfrekvensen för hur många kommuner 
i respektive län som hade besvarat enkäten låg på 
mellan 38-85 procent, medan svarsfrekvensen för hur 
många kommuner i respektive kommungrupp som 
hade besvarat enkäten låg på mellan 40-100 procent. 
Resultatet av strukturjämförelsen påvisade att fördel-
ningen var i stort sett den samma i svarandegruppen 
som i individbortfallet då det inte skiljde sig på något 
markant eller systematiskt och relevant sätt mellan 
svarandegruppen och individbortfallet, varvid indi-
vidbortfallet troligtvis var slumpmässigt.

5.2 Resultat av enkätundersökning-
en

Av Sveriges 290 kommuner besvarades enkäten av 
tjänstemän på 174 kommuner, 60 procent av landets 
kommuner. Dock innehöll fyra av dessa enkäter 
partiellt bortfall på samtliga av frågorna 5-17, varvid 
endast data från 170 enkäter var möjlig att använda 
vid sammanställningen av enkätundersökningens 
resultat. Tjänstemän på tre av de 170 kommunerna 
besvarade enkäten utifrån från en antagen, men inte 
laga kraft vunnen översiktsplan.

Hur kommunerna geografiskt avgränsade 
riksintressen
Utifrån enkätundersökningens resultat kunde det 
konstateras att det fanns vissa skillnader mellan kom-
munerna för hur de geografiskt avgränsades riksin-
tressen i den översiktliga planeringen, i förhållande 
till länsstyrelsernas underlagsmaterial. 134 av de 170 
kommunerna, 79 procent av kommunerna, geogra-
fiskt avgränsade samtliga riksintressen i kommunens 
gällande översiktsplan enligt länsstyrelsernas under-
lagsmaterial. Medan 36 av de 170 kommunerna, 21 
procent av kommunerna, inte geografiskt avgränsade 
ett eller flera riksintressen i kommunens gällande 
översiktsplan enligt länsstyrelsernas underlagsmateri-
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al. För två av de trettiosex kommuner avvek samtliga 
riksintressens geografiska avgränsning från länssty-
relsernas underlagsmaterial.

Skillnader mellan olika län och kommun-
grupper
Det förelåg även vissa skillnader mellan de olika 
länen för hur kommunerna geografiskt avgränsade 
riksintressen i den översiktliga planeringen, i förhål-
lande till länsstyrelsernas underlagsmaterial. I ma-
joriteten av länen geografiskt avgränsade de flesta av 
kommunerna samtliga riksintressen enligt länsstyrel-

Tabell 4. Antal kommuner som geografisk avgränsade samt-
liga riksintressen enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial 
eller inte geografiskt avgränsade ett eller flera riksintressen 
enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial, per län.

Län

Enligt läns-
styrelsernas 

underlagsma-
terial

Ej enligt länssty-
relsernas under-

lagsmaterial

Blekinge län 67 % 33 %
Dalarnas län 78 % 22 %
Gotlands och 
Kalmar län 78 % 22 %

Gävleborgs län 50 % 50 %
Hallands län 67 % 33 %
Jämtlands län 67 % 33 %
Jönköpings län 91 % 9 %
Kronobergs län 100 %
Norbottens län 75 % 25 %
Skåne län 84 % 16 %
Stockholms län 89 % 11 %
Södermanlands 
län 60 % 40 %

Uppsala län 60 % 40 %
Värmlands län 89 % 11 %
Västerbottens 
län 40 % 60 %

Västernorr-
lands län 100 %

Västmanlands 
län 86 % 14 %

Västra Göta-
lands län 82 % 18 %

Örebro län 86 % 14 %
Östergötlands 
län 56 % 44 %

sernas underlagsmaterial. I två av länen, Kronobergs 
län och Västernorrlands län, geografiskt avgränsade 
alla kommuner samtliga riksintressen enligt länssty-
relsernas underlagsmaterial.

I sex av länen geografiskt avgränsade inte en tredjedel 
eller fler av kommunerna ett eller flera riksintressen 
enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial. I två av 
länen, Gävleborgs län och Västerbottens län, geo-
grafiskt avgränsade inte femtio till sextio procent av 
kommunerna ett eller flera riksintressen enligt läns-
styrelsernas underlagsmaterial.

Utifrån enkätundersökningens resultat kunde det 
därtill konstateras att det förelåg vissa skillnader 
mellan de olika kommungrupperna för hur kom-
munerna geografiskt avgränsade riksintressen i den 
översiktliga planeringen, i förhållande till länsstyrel-
sernas underlagsmaterial. 

Kommungrupp

Enligt läns-
styrelsernas 

underlagsma-
terial

Ej enligt läns-
styrelsernas 

underlagsma-
terial

1. Storstäder 67 % 33 %
2. Förortskommu-
ner till storstäder 92 % 8 %

3. Större städer 62 % 38 %
4. Förortskom-
muner till större 
städer

79 % 21 %

5. Pendlingskom-
muner 84 % 16 %

6. Turism- och 
besöksnärings-
kommuner

75 % 25 %

7. Varuproduce-
rande kommuner 88 % 12 %

8. Glesbygdskom-
muner 50 % 50 %

9. Kommuner i 
tätbefolkad region 79 % 21 %

10. Kommuner 
i glesbefolkad 
region

70 % 30 %

Tabell 5. Antal kommuner som geografisk avgränsade samt-
liga riksintressen enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial 
eller inte geografiskt avgränsade ett eller flera riksintressen 
enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial, per kommungrupp.
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Tabell 6. Antal kommuner som geografisk avgränsade riks-
intressen enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial eller inte 
geografiskt avgränsade riksintressen enligt länsstyrelsernas 
underlagsmaterial, per riksintresse.

I de flesta av kommungrupperna geografiskt avgrän-
sade åtskilliga av kommunerna samtliga riksintres-
sen enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial. I en av 
kommungrupperna, kommungrupp 2, geografiskt 
avgränsade nästan alla kommunerna samtliga riksin-
tressen enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial.

I tre av kommungrupperna, kommungrupp 1, 
kommungrupp 3 och kommungrupp 9, geografiskt 
avgränsade inte runt en tredjedel av kommunerna 
ett eller flera riksintressen enligt länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. I en av kommungrupperna, kom-
mungrupp 8, geografiskt avgränsade inte hälften av 
kommunerna ett eller flera riksintressen enligt läns-
styrelsernas underlagsmaterial.

Skillnader mellan olika riksintressen samt 
mellan äldre och nyare översiktsplaner
Det förelåg även vissa skillnader mellan olika riksin-
tressen för hur kommunerna geografiskt avgränsade 
dem i den översiktliga planeringen, i förhållande till 
länsstyrelsernas underlagsmaterial. För de flesta av 
riksintressena geografiskt avgränsade över 80 procent 
av kommunerna dem enligt länsstyrelsernas under-
lagsmaterial. Sju av tretton riksintressen, riksintres-

Riksintressen

Enligt läns-
styrelsernas 
underlags-

material

Ej enligt 
länssty-

relsernas 
underlags-

material
Rennäringen 87.5 % 12.5 %
Yrkesfisket 95 % 5 %
Naturvården 96 % 4 %
Kulturmiljövården 96 % 4 %
Friluftslivet 95 % 5 %
Värdefulla ämnen 
eller material 93 % 7 %

Industriell produktion 69 % 31 %
Energiproduktion 78 % 22 %
Energidistribution 95 % 5 %
Kommunikationer 94 % 6 %
Vattenförsörjning 87 % 13 %
Avfallshantering 50 % 50 %
Totalförsvaret 85 % 15 %

sen för yrkesfisket, naturvården, kulturmiljövården, 
friluftslivet, värdefulla ämnen eller material, en-
ergidistribution och kommunikationer, geografiskt 
avgränsade nästan varenda en av kommunerna enligt 
länsstyrelsernas underlagsmaterial.

Tre av tretton riksintressen, riksintressen för rennä-
ringen, vattenförsörjning och totalförsvaret, geogra-
fiskt avgränsade inte en dryg tiondel av kommunerna 
enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial. Riksintres-
sen för energiproduktion geografiskt avgränsade inte 
22 procent av kommunerna enligt länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Riksintressen för industriell 
produktion geografiskt avgränsade inte 31 procent av 
kommunerna enligt länsstyrelsernas underlagsma-
terial. Riksintressen för avfallshantering geografiskt 
avgränsade inte 50 procent av kommunerna enligt 
länsstyrelsernas underlagsmaterial.

År på gällande 
översiktsplan

Enligt läns-
styrelsernas 

underlagsma-
terial

Ej enligt läns-
styrelsernas 

underlagsma-
terial

1990 88 % 12 %
1991 62 % 38 %
1992 60 % 40 %
1993 100 %
1994 50 % 50 %
1998 67 % 33 %
1999 67 % 33 %
2000 100 %
2001 88 % 12 %
2002 90 % 10 %
2003 67 % 33 %
2004 100 %
2005 78 % 22 %
2006 84 % 16 %
2007 82 % 18 %
2008 80 % 20 %
2009 75 % 25 %
2010 75 % 25 %
2011 75 % 25 %

Tabell 7. Antal kommuner som geografisk avgränsade riks-
intressen enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial eller inte 
geografiskt avgränsade riksintressen enligt länsstyrelsernas 
underlagsmaterial, per år på gällande översiktsplan.
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Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 19 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 50 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 44 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 13 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 25 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 13 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 63 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet 6 %

Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet
Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet 13 %
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 6 %

Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 25 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 75 %

Riksintressena saknade aktualitet 6 %

Utifrån enkätundersökningens resultat kunde det 
dessutom konstateras att det förelåg vissa skillnader 
mellan äldre och nyare översiktsplaner för hur kom-
munerna geografiskt avgränsade riksintressen i den 
översiktliga planeringen, i förhållande till länsstyrel-
sernas underlagsmaterial. För de flesta av de äldre 
översiktsplanerna, från år 1990-1999, geografiskt 
avgränsade över 60 procent av kommunerna samtliga 
riksintressen enligt länsstyrelsernas underlagsmate-
rial. För de flesta av de nyare översiktsplanerna, från 
år 2000-2011, geografiskt avgränsade över 70 procent 
av kommunerna samtliga riksintressen enligt länssty-
relsernas underlagsmaterial.

Uppfattningen om olika riksintressen

Riksintressen för rennäringen 
Av de sexton kommuner som hade riksintressen för 
rennäringen i kommunens gällande översiktsplan 
geografiskt avgränsade 87,5 procent av kommunerna 
riksintresset enligt länsstyrelsernas underlagsmate-
rial. Tjänstemän på några av dessa kommuner angav 
att riksintressen för rennäringen var väl geografiskt 

Tabell 8. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för rennäringen.

avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, 
medan tjänstemän på hälften av kommunerna angav 
att riksintressen för rennäringen var grovt geografiskt 
avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. Där-
till angav tjänstemän på närmare hälften av kommu-
nerna att riksintressen för rennäringen omfattade allt 
för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Tjänstemän på några av kommunerna angav att 
riksintressen för rennäringen var väl motiverade i 
länsstyrelsernas underlagsmaterial, medan tjäns-
temän på en fjärdedel av kommunerna angav att 
riksintressen för rennäringen var ofullständigt mo-
tiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. Dess-
utom angav tjänstemän på några av kommunerna att 
riksintressen för rennäringen saknade motivering i 
länsstyrelsernas underlagsmaterial. Därutöver angav 
tjänstemän på 63 procent av kommunerna att kom-
munen inte ansåg sig kunna påverka den geografiska 
avgränsningen för riksintressen för rennäringen.
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Tabell 9. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för yrkesfisket.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 46 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 40 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 7 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 21 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 25 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 7 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 33 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet 14 %

Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet 10 %

Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet 4 %
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 6 %

Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 32 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 61 %

Riksintressena saknade aktualitet 14 %

Riksintressen för yrkesfisket 
Av de sjuttiosju kommuner som hade riksintressen 
för yrkesfisket i kommunens gällande översiktsplan 
geografiskt avgränsade 95 procent av kommunerna 
riksintresset enligt länsstyrelsernas underlagsmate-
rial. 72 av de 77 kommunerna besvarade fråga 6a. 
Tjänstemän på närmare hälften av dessa kommuner 
angav att riksintressen för yrkesfisket var väl geogra-
fiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, 
medan tjänstemän på ett flertal av kommunerna an-
gav att riksintressen för yrkesfisket var grovt geogra-
fiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Därtill angav ett fåtal tjänstemän på kommunerna att 
riksintressen för yrkesfisket omfattade allt för stora 
arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Tjänstemän på cirka en femtedel av kommunerna an-
gav att riksintressen för yrkesfisket var väl motiverade 
i länsstyrelsernas underlagsmaterial, medan tjänste-
män på en fjärdedel av kommunerna angav att riks-
intressen för yrkesfisket var ofullständigt motiverade 
i länsstyrelsernas underlagsmaterial. Dessutom angav 
ett fåtal tjänstemän på kommunerna att riksintressen 
för yrkesfisket saknade motivering i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Därutöver angav tjänstemän på en 
tredjedel av kommunerna att kommunen inte ansåg 
sig kunna påverka den geografiska avgränsningen för 
riksintressen för yrkesfisket.
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Riksintressen för naturvården 
Av de 163 kommuner som hade riksintressen för 
naturvården i kommunens gällande översiktsplan 
geografiskt avgränsade 96 procent av kommunerna 
riksintresset enligt länsstyrelsernas underlagsma-
terial. 155 av de 163 kommunerna besvarade fråga 
7a. Tjänstemän på över hälften av dessa kommuner 
angav att riksintressen för naturvården var väl geo-
grafiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmate-
rial, medan tjänstemän på ett flertal av kommunerna 
angav att riksintressen för naturvården var grovt geo-
grafiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlagsma-
terial. Därtill angav tjänstemän på några av kommu-
nerna att riksintressen för naturvården omfattade allt 
för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Tjänstemän på nästan hälften av kommunerna angav 
att riksintressen för naturvården var väl motiverade 
i länsstyrelsernas underlagsmaterial, medan tjänste-
män på nästan en femtedel av kommunerna angav 
att riksintressen för naturvården var ofullständigt 
motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Dessutom angav tjänstemän på ett mindre antal av 
kommunerna att riksintressen för naturvården sak-
nade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Därutöver angav tjänstemän på drygt en fjärdedel av 
kommunerna att kommunen inte ansåg sig kunna 
påverka den geografiska avgränsningen för riksintres-
sen för naturvården.

Tabell 10. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för naturvården.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 59 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 37 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 15 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 47 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 19 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 2 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 26 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet 2 %

Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet 10 %

Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet 6 %
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 20 %

Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 26 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 66 %

Riksintressena saknade aktualitet 3 %
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Riksintressen för kulturmiljövården 
Av de 163 kommuner som hade riksintressen för kul-
turmiljövården i kommunens gällande översiktsplan 
geografiskt avgränsade 96 procent av kommunerna 
riksintresset enligt länsstyrelsernas underlagsma-
terial. 158 av de 163 kommunerna besvarade fråga 
8a. Tjänstemän på över hälften av dessa kommuner 
angav att riksintressen för kulturmiljövården var väl 
geografiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlags-
material, medan tjänstemän på flertalet av kommu-
nerna angav att riksintressen för kulturmiljövården 
var grovt geografiskt avgränsade i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Därtill angav tjänstemän på några 
av kommunerna att riksintressen för kulturmiljövår-
den omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. 

Tjänstemän på ett flertal av kommunerna angav att 
riksintressen för kulturmiljövården var väl motive-
rade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, medan 
tjänstemän på närmare en tredjedel av kommunerna 
angav att riksintressen för kulturmiljövården var 
ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlags-
material. Dessutom angav tjänstemän på enstaka av 
kommunerna att riksintressen för kulturmiljövården 
saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsma-
terial. Därutöver angav tjänstemän på omkring en 
fjärdedel av kommunerna att kommunen inte ansåg 
sig kunna påverka den geografiska avgränsningen för 
riksintressen för kulturmiljövården.

Tabell 11. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för kulturmiljövården.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 59 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 39 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 13 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 39 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 28 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 1 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 26 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet 2 %

Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet 11 %

Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet 6 %
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 16 %

Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 29 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 56 %

Riksintressena saknade aktualitet 6 %
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Riksintressen för friluftslivet 
Av de 134 kommuner som hade riksintressen för 
friluftslivet i kommunens gällande översiktsplan 
geografiskt avgränsade 95 procent av kommunerna 
riksintresset enligt länsstyrelsernas underlagsmate-
rial. 125 av de 134 kommunerna besvarade fråga 9a. 
Tjänstemän på närmare hälften av dessa kommuner 
angav att riksintressen för friluftslivet var väl geogra-
fiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, 
medan tjänstemän på drygt hälften av kommunerna 
angav att riksintressen för friluftslivet var grovt geo-
grafiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlagsma-
terial. Därtill angav tjänstemän på några av kommu-
nerna att riksintressen för friluftslivet omfattade allt 
för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Tjänstemän på drygt en fjärdedel av kommunerna 
angav att riksintressen för friluftslivet var väl moti-
verade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, medan 
tjänstemän på drygt en tredjedel av kommunerna 
angav att riksintressen för friluftslivet var ofullstän-
digt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Dessutom angav tjänstemän på ett fåtal av kom-
munerna att riksintressen för friluftslivet saknade 
motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Därutöver angav tjänstemän på närmare en fjärdedel 
av kommunerna att kommunen inte ansåg sig kunna 
påverka den geografiska avgränsningen för riksintres-
sen för friluftslivet.

Tabell 12. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för friluftslivet.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 42 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 54 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 15 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 28 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 35 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 7 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 23 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet 2 %

Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet 10 %

Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet 5 %
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 11 %

Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 30 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 65 %

Riksintressena saknade aktualitet 7 %
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Riksintressen för värdefulla ämnen eller material 
Av de 42 kommuner som hade riksintressen för vär-
defulla ämnen eller material i kommunens gällande 
översiktsplan geografiskt avgränsade 93 procent av 
kommunerna riksintresset enligt länsstyrelsernas un-
derlagsmaterial. 40 av de 42 kommunerna besvarade 
fråga 10a. Tjänstemän på många av dessa kommuner 
angav att riksintressen för värdefulla ämnen eller ma-
terial var väl geografiskt avgränsade i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial, medan tjänstemän på en fjärdedel 
av kommunerna angav att riksintressen för värdefulla 
ämnen eller material var grovt geografiskt avgränsade 
i länsstyrelsernas underlagsmaterial. Därtill angav 
tjänstemän på ett fåtal av kommunerna att riksintres-
sen för värdefulla ämnen eller material omfattade allt 
för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Tjänstemän på bort emot en tredjedel av kommu-
nerna angav att riksintressen för värdefulla ämnen 
eller material var väl motiverade i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial, medan tjänstemän på några av 
kommunerna angav att riksintressen för värdefulla 
ämnen eller material var ofullständigt motiverade i 
länsstyrelsernas underlagsmaterial. Dessutom angav 
tjänstemän på ett fåtal av kommunerna att riksin-
tressen för värdefulla ämnen eller material saknade 
motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Därutöver angav tjänstemän på närmare en fjärdedel 
av kommunerna att kommunen inte ansåg sig kunna 
påverka den geografiska avgränsningen för riksintres-
sen för värdefulla ämnen eller material.

Tabell 13. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för värdefulla ämnen eller material.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 70 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 25 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 8 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 28 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 10 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 5 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 23 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet 3 %

Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet 8 %

Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet 3 %
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 13 %

Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 23 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 25 %

Riksintressena saknade aktualitet 5 %



48 5. Enkätundersökning

Riksintressen för industriell produktion
Av de 16 kommuner som hade riksintressen för 
industriell produktion i kommunens gällande 
översiktsplan geografiskt avgränsade 69 procent av 
kommunerna riksintresset enligt länsstyrelsernas un-
derlagsmaterial. 13 av de 16 kommunerna besvarade 
fråga 11a. Tjänstemän på närmare hälften av dessa 
kommuner angav att riksintressen för industriell pro-
duktion var väl geografiskt avgränsade i länsstyrelser-
nas underlagsmaterial, medan tjänstemän på drygt en 
femtedel av kommunerna angav att riksintressen för 
industriell produktion var grovt geografiskt avgränsa-
de i länsstyrelsernas underlagsmaterial. Därtill angav 
tjänstemän på ett fåtal av kommunerna att riksintres-
sen för industriell produktion omfattade allt för stora 
arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Tjänstemän på några av kommunerna angav att 
riksintressen för industriell produktion var väl mo-
tiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, medan 
tjänstemän på närmare en tredjedel av kommunerna 
angav att riksintressen för industriell produktion var 
ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlags-
material. Dessutom angav tjänstemän på ett fåtal av 
kommunerna att riksintressen för industriell produk-
tion saknade motivering i länsstyrelsernas underlags-
material. Därutöver angav tjänstemän på närmare en 
tredjedel av kommunerna att kommunen inte ansåg 
sig kunna påverka den geografiska avgränsningen för 
riksintressen för industriell produktion.

Tabell 14. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för industriell produktion.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 46 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 23 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 8 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 15 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 31 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 15 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 31 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet
Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet 8 %

Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet 8 %
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 15 %

Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 23 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 31 %

Riksintressena saknade aktualitet 23 %



495. Enkätundersökning

Riksintressen för energiproduktion 
Av de 46 kommuner som hade riksintressen för en-
ergiproduktion i kommunens gällande översiktsplan 
geografiskt avgränsade 78 procent av kommunerna 
riksintresset enligt länsstyrelsernas underlagsmate-
rial. 40 av de 46 kommunerna besvarade fråga 12a. 
Tjänstemän på en tredjedel av dessa kommuner 
angav att riksintressen för energiproduktion var 
väl geografiskt avgränsade i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial, medan tjänstemän på över hälften av 
kommunerna angav att riksintressen för energipro-
duktion var grovt geografiskt avgränsade i länsstyrel-
sernas underlagsmaterial. Därtill angav tjänstemän 
på en femtedel av kommunerna att riksintressen för 
energiproduktion omfattade allt för stora arealer i 
länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Tjänstemän på några av kommunerna angav att 
riksintressen för energiproduktion var väl motive-
rade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, medan 
tjänstemän på ett flertal av kommunerna angav att 
riksintressen för energiproduktion var ofullständigt 
motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Dessutom angav tjänstemän på ett fåtal av kommu-
nerna att riksintressen för energiproduktion saknade 
motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Därutöver angav tjänstemän på närmare en tredjedel 
av kommunerna att kommunen inte ansåg sig kunna 
påverka den geografiska avgränsningen för riksintres-
sen för energiproduktion.

Tabell 15. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för energiproduktion.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 33 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 60 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 20 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 18 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 35 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 10 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 30 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet 3 %

Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet 3 %

Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet 10 %
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial
Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 33 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 43 %

Riksintressena saknade aktualitet 10 %



50 5. Enkätundersökning

Riksintressen för energidistribution 
Av de 38 kommuner som hade riksintressen för en-
ergidistribution i kommunens gällande översiktsplan 
geografiskt avgränsade 95 procent av kommunerna 
riksintresset enligt länsstyrelsernas underlagsmate-
rial. 35 av de 38 kommunerna besvarade fråga 13a. 
Tjänstemän på ett flertal av dessa kommuner angav 
att riksintressen för energidistribution var väl geogra-
fiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, 
medan tjänstemän på ett fåtal av kommunerna angav 
att riksintressen för energidistribution var grovt 
geografiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlags-
material. Därtill angav tjänstemän på ett fåtal av 
kommunerna att riksintressen för energidistribution 
omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas un-
derlagsmaterial. 

Tjänstemän på några av kommunerna angav att riks-
intressen för energidistribution var väl motiverade i 
länsstyrelsernas underlagsmaterial, medan tjänste-
män på ett fåtal av kommunerna angav att riksintres-
sen för energidistribution var ofullständigt motive-
rade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. Dessutom 
angav tjänstemän på några av kommunerna att 
riksintressen för energidistribution saknade motive-
ring i länsstyrelsernas underlagsmaterial. Därutöver 
angav tjänstemän på runt en tredjedel av kommu-
nerna att kommunen inte ansåg sig kunna påverka 
den geografiska avgränsningen för riksintressen för 
energidistribution.

Tabell 16. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för energidistribution.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 80 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 9 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 3 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 14 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 9 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 11 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 34 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet
Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet 3 %

Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 3 %

Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 20 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 29 %

Riksintressena saknade aktualitet 11 %



515. Enkätundersökning

Riksintressen för kommunikationer 
Av de 146 kommuner som hade riksintressen för 
kommunikationer i kommunens gällande översikts-
plan geografiskt avgränsade 94 procent av kommu-
nerna riksintresset enligt länsstyrelsernas underlags-
material. 139 av de 146 kommunerna besvarade fråga 
14a. Tjänstemän på flertalet av dessa kommuner 
angav att riksintressen för kommunikationer var väl 
geografiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlags-
material, medan tjänstemän på drygt en femtedel av 
kommunerna angav att riksintressen för kommuni-
kationer var grovt geografiskt avgränsade i länsstyrel-
sernas underlagsmaterial. Därtill angav tjänstemän 
på ett fåtal av kommunerna att riksintressen för 
kommunikationer omfattade allt för stora arealer i 
länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Tjänstemän på över en tredjedel av kommunerna 
angav att riksintressen för kommunikationer var 
väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, 
medan tjänstemän på runt en femtedel av kommu-
nerna angav att riksintressen för kommunikatio-
ner var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Dessutom angav tjänstemän på 
ett fåtal av kommunerna att riksintressen för kom-
munikationer saknade motivering i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Därutöver angav tjänstemän på 29 
procent av kommunerna att kommunen inte ansåg 
sig kunna påverka den geografiska avgränsningen för 
riksintressen för kommunikationer.

Tabell 17. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för kommunikationer.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 75 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 22 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 4 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 35 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 21 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 4 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 29 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet 1 %

Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet 4 %

Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet 4 %
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 12 %

Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 27 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 42 %

Riksintressena saknade aktualitet 4 %



52 5. Enkätundersökning

Riksintressen för vattenförsörjning 
Av de 15 kommuner som hade riksintressen för vat-
tenförsörjning i kommunens gällande översiktsplan 
geografiskt avgränsade 87 procent av kommunerna 
riksintresset enligt länsstyrelsernas underlagsmate-
rial. 12 av de 15 kommunerna besvarade fråga 15a. 
Tjänstemän på över hälften av dessa kommuner 
angav att riksintressen för vattenförsörjning var väl 
geografiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlags-
material, medan tjänstemän på en fjärdedel av kom-
munerna angav att riksintressen för vattenförsörjning 
var grovt geografiskt avgränsade i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Därtill angav tjänstemän på ett 
mindre antal av kommunerna att riksintressen för 
vattenförsörjning omfattade allt för stora arealer i 
länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Tjänstemän på ett fåtal av kommunerna angav att 
riksintressen för vattenförsörjning var väl motiverade 
i länsstyrelsernas underlagsmaterial, medan tjänste-
män på närmare en femtedel av kommunerna angav 
att riksintressen för vattenförsörjning var ofullstän-
digt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Dessutom angav tjänstemän på ett mindre antal av 
kommunerna att riksintressen för vattenförsörjning 
saknade motivering i länsstyrelsernas underlags-
material. Därutöver angav tjänstemän på ett fåtal av 
kommunerna att kommunen inte ansåg sig kunna 
påverka den geografiska avgränsningen för riksintres-
sen för vattenförsörjning.

Tabell 18. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för vattenförsörjning.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 58 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 25 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 8 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 8 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 17 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 8 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 8 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet
Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet
Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial
Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 8 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 33 %

Riksintressena saknade aktualitet 8 %



535. Enkätundersökning

Riksintressen för avfallshantering 
Av de 8 kommuner som hade riksintressen för av-
fallshantering i kommunens gällande översiktsplan 
geografiskt avgränsade 50 procent av kommunerna 
riksintresset enligt länsstyrelsernas underlagsmateri-
al. 3 av de 8 kommunerna besvarade fråga 16a. Tjäns-
temän på en tredjedel av dessa kommuner angav att 
riksintressen för avfallshantering var väl geografiskt 
avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, 
medan tjänstemän på en av kommunerna angav att 
riksintressen för avfallshantering var grovt geogra-
fiskt avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
Därtill angav tjänstemän på en av kommunerna att 
riksintressen för avfallshantering omfattade allt för 
stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Ingen av tjänstemännen på kommunerna angav att 
riksintressen för avfallshantering var väl motiverade i 
länsstyrelsernas underlagsmaterial, dock angav tjäns-
temän på en av kommunerna att riksintressen för av-
fallshantering var ofullständigt motiverade i länssty-
relsernas underlagsmaterial. Dessutom angav ingen 
av tjänstemännen på kommunerna att riksintressen 
för avfallshantering saknade motivering i länsstyrel-
sernas underlagsmaterial. Därutöver angav tjänste-
män på en av kommunerna att kommunen inte ansåg 
sig kunna påverka den geografiska avgränsningen för 
riksintressen för avfallshantering.

Tabell 19. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för avfallshantering.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 33 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 33 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 33 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 33 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 33 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet
Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet
Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial
Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial
Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial
Riksintressena saknade aktualitet 67 %



54 5. Enkätundersökning

Riksintressen för totalförsvaret 
Av de 80 kommuner som hade riksintressen för 
totalförsvaret i kommunens gällande översiktsplan 
geografiskt avgränsade 85 procent av kommunerna 
riksintresset enligt länsstyrelsernas underlagsmate-
rial. 73 av de 80 kommunerna besvarade fråga 17a. 
Tjänstemän på många av dessa kommuner angav 
att riksintressen för totalförsvaret var väl geografiskt 
avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial, 
medan tjänstemän på flera av kommunerna angav att 
riksintressen för totalförsvaret var grovt geografiskt 
avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. Där-
till angav tjänstemän på ett fåtal av kommunerna att 
riksintressen för totalförsvaret omfattade allt för stora 
arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

Tjänstemän på några av kommunerna angav att 
riksintressen för totalförsvaret var väl motiverade i 
länsstyrelsernas underlagsmaterial, medan tjänste-
män på drygt en fjärdedel av kommunerna angav att 
riksintressen för totalförsvaret var ofullständigt mo-
tiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial. Dess-
utom angav tjänstemän på några av kommunerna att 
riksintressen för totalförsvaret saknade motivering i 
länsstyrelsernas underlagsmaterial. Därutöver angav 
tjänstemän på över en tredjedel av kommunerna att 
kommunen inte ansåg sig kunna påverka den geogra-
fiska avgränsningen för riksintressen för totalförsva-
ret.

Tabell 20. Tjänstemännens uppfattning om riksintressen för totalförsvaret.

Påståenden
Antal tjänstemän som 
angav att påståendet 

stämde
Riksintressena var väl geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 42 %
Riksintressena var grovt geografisk avgränsade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 37 %
Riksintressena omfattade allt för stora arealer i länsstyrelsernas underlagsmaterial 12 %
Riksintressena var väl motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 8 %
Riksintressena var ofullständigt motiverade i länsstyrelsernas underlagsmaterial 26 %
Riksintressena saknade motivering i länsstyrelsernas underlagsmaterial 11 %
Kommunen ansåg sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 36 %
Kommunen ansåg inte att riksintressenas geografiska avgränsning var av betydelse i 
översiktsplanearbetet
Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i över-
siktsplanearbetet 3 %

Kommunen ansåg att det var svårt att införliva riksintressena i översiktsplanearbetet 11 %
Riksintressena innefattade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada el-
ler motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 3 %

Riksintressena saknade förklaring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka dem i länsstyrelsernas underlagsmaterial 33 %

Riksintressena överlappade ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas under-
lagsmaterial 36 %

Riksintressena saknade aktualitet 14 %
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Tjänstemän på ett fåtal av de 170 kommunerna angav 
att kommunen inte ansåg att de olika riksintressenas 
geografiska avgränsning var av betydelse i översikts-
planearbetet. Ett fåtal tjänstemän angav dessutom 
att kommunen inte hade haft tid att överväga den 
geografiska avgränsningen för de olika riksintressena.

Tjänstemän på några av de 170 kommunerna angav 
att kommunen ansåg att det var svårt att införliva de 
olika riksintressena i översiktsplanearbetet. Ett flertal 
tjänstemän angav att länsstyrelsernas underlagsma-
terial innefattade förklaring om vad som påtagligt 
kunde försvåra, skada eller motverka de olika riks-
intressena. Medan åtskilliga tjänstemän angav att 
länsstyrelsernas underlagsmaterial saknade förkla-
ring om vad som påtagligt kunde försvåra, skada eller 
motverka de olika riksintressena.

Tjänstemän på många av de 170 kommunerna angav 
dessutom att de olika riksintressena överlappade 
ett eller flera andra riksintressen i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Ett flertal tjänstemän angav därtill 
att de olika riksintressena saknade aktualitet.

Synpunkter på enkätundersökningen
Av de 174 kommunerna som besvarade enkäten 
lämnade tjänstemän på 68 av kommunerna syn-
punkter på enkätundersökningen och dess frågor. 
Nedan följer en sammanfattning av tjänstemännens 
synpunkter. Samtliga synpunkter från tjänstemännen 
återfinns i bilaga 4.

Tjänstemännens synpunkter indikerade att det 
generellt sett behövdes ett mer utförligt underlags-
material för områden av riksintresse, då dåvarande 
underlagsmaterial ansågs vara ofullständigt. Ett mer 
utförligt underlagsmaterial skulle enligt flera tjäns-
temän underlätta för kommunens fysiska planering. 
Tjänstemännens synpunkter påvisade även att vissa 
riksintresseområden omfattade ytor som inte borde 
ingå i riksintressena, medan andra ytor enligt tjäns-
temännen borde omfattas av riksintresseområden. 
Därtill indikerade ett fåtal tjänstemän att kommuner-
na själva var tvungna att väcka frågan om behovet av 
ett mer utförligt underlagsmaterial, för att ett sådant 
skulle komma till stånd. Dessutom var det snarare ett 
faktum än ett undantag att riksintressen överlappade 
varandra i länsstyrelsernas underlagsmaterial.

Dessutom menade några tjänstemän att ett mer 
utförligt underlagsmaterial var nödvändigt då de stat-
liga myndigheterna och länsstyrelserna tillämpade 
riksintressesystemet på ett annat sätt än vad som 
framgick av underlagsmaterialet, vilket medförde att 
kommunerna förväntades att tillämpa riksintresse-
systemet såsom de statliga myndigheterna och läns-
styrelserna gjorde trots att det skiljde sig från riks-
intressenas underlagsmaterial. Ett fåtal tjänstemän 
påvisade även att det vore önskvärt att länsstyrelserna 
tog ett större ansvar för att samordna underlagsma-
terialet för riksintressen, då länsstyrelserna inte alltid 
hanterade riksintressen på ett konsekvent sätt. Bland 
annat tillämpades och bedömdes riksintressens geo-
grafiska avgränsning på olika sätt i olika län.

Några tjänstemän indikerade därtill att länsstyrel-
serna gav ofullständigt stöd och rådgivning avseende 
riksintressen, varvid tjänstemännen upplevde en 
känsla av “vi och dem”. Dessutom påvisade några 
tjänstemän att samrådet mellan kommunerna och 
länsstyrelserna var ofullständigt och samrådstiden 
var allt för kort, då länsstyrelserna inte beaktade 
kommunernas synpunkter eller förslag till föränd-
ringar av riksintressen. Ett fåtal tjänstemän menade 
att kommunerna och markägarna blev överkörda av 
länsstyrelserna, vilket medförde att legitimiteten för 
riksintressesystemet var låg och riksintresseområ-
dena var bristfälligt förankrade.

Ett fåtal tjänstemän indikerade att länsstyrelserna inte 
sammanställde underlagsmaterialet för riksintressen, 
utan endast förmedlade det underlagsmaterial som 
de statliga myndigheterna hade upprättat. Därtill 
påvisade några tjänstemän att det inte alltid var läns-
styrelserna som tillhandahöll underlagsmaterialet 
för de olika riksintressena, utan i vissa fall var det de 
statliga myndigheterna som tillhandahöll underlags-
materialet. Några tjänstemän menade att det därför 
vore önskvärt att de statliga myndigheterna genom-
förde aktualitetsprövningar av riksintressen, då det 
kunde vara svårt för länsstyrelserna att sammanställa 
bra underlagsmaterial för riksintressen om inte de 
statliga myndigheterna hade genomarbetat under-
lagsmaterial.
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Dessutom indikerade några tjänstemän att riksintres-
seområdens omfattning hade medfört att begreppet 
hade urholkats samt att ett i grunden starkt och befo-
gat skyddsinstrument hade överutnyttjats på ett sätt 
som gjorde att det delvis hade förlorat sitt ursprung-
liga syfte.

Vad det gällde hur väl kommunerna kunde påverka 
den geografiska avgränsningen av riksintressen me-
nade några tjänstemän att de kunde det, om de hade 
möjlighet att lägga ner tid på det. Medan andra tjäns-
temän indikerade att de inte kunde det, på grund av 
att de saknade resurser och kunskap för att kunna be-
döma områden av riksintresse, varvid riksintressena 
geografiskt avgränsades enligt länsstyrelsernas och de 
statliga myndigheternas underlagsmaterial samt gavs 
väldigt övergripande riktlinjer i översiktsplanen. Där-
till angav ett fåtal tjänstemän att det var oklart vad 
som menades med länsstyrelsernas underlagsmate-
rial, då kommunerna inte fick något underlagsmate-
rial i förväg från länsstyrelserna. Dessutom påvisade 
några tjänstemän att länsstyrelserna och de statliga 
myndigheterna saknade resurser för att exempelvis 
kunna undersöka och kartlägga värden i riksintres-
seområden, varvid de inte kan utforma fullständiga 
underlagsmaterial.

Ett flertal tjänstemän lämnade även synpunkter på 
olika riksintressen. Vad det gällde riksintressen för 
totalförsvaret ansågs de vara svåra att tillämpa och 
förhålla sig till på grund av sekretessen samt att 
kunskapen om de hemliga områdena var låg inom 
Försvarsmakten, länsstyrelserna och kommunerna. 
Riksintressen för kommunikationer, vilka är uppde-
lade i kategorierna väg, järnväg, luftfart och sjöfart, 
menade flertalet tjänstemän varierade i omfattning, 
detaljeringsgrad och motivering.

Några tjänstemän angav att riksintressen för kultur-
miljövården omfattade både värden av riksintresse 
och andra kulturmiljövärden samt att önskvärda 
utvecklingsåtgärder blandades med vad som påtag-
ligt kunde skada riksintressen i underlagsmaterialet. 
Underlagsmaterialet var därtill inte tillräckligt väg-
ledande för att kommunerna skulle kunna ta hänsyn 
till riksintressena. Vad det gällde riksintressen för 
energiproduktion, specifikt riksintressen för vind-
bruk, upplevdes underlagsmaterialets utformning 
och innehåll vara annorlunda jämfört med under-
lagsmaterialet för andra riksintressen. Flera tjänste-
män indikerade att riksintresseområden för vindbruk 
byggde på bristfälligt underlag och fastställdes utan 
något samråd med kommunerna.

Foto 22. Åråsviken i Gullspång, riksintresse för naturvården.
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I detta kapitel redovisas arbetets diskussion och slut-
satser.

6.1 Diskussion

Enkätundersökningens svarsfrekvens
Enkätundersökningens svarsfrekvens var troligtvis en 
följd av liknande skäl som vad de 35 tjänstemännen 
angav när de meddelade att de inte hade möjlighet att 
besvara enkäten. Antagligen var den främsta anled-
ningen att tjänstemännen inte hade tid att besvara 
enkäten. Åldern på kommunens gällande översikts-
plan samt huruvida tjänstemännen på kommunerna 
som skulle besvara enkäten hade varit delaktiga i 
framtagandet av kommunens gällande översiktsplan 
kan även det ha påverkat svarsfrekvensen. Dessutom 
kan enkätens frågor och svarsalternativ ha upplevts 
som värdeladdade eller känsliga, vilket möjligen på-
verkade enkätundersökningens svarsfrekvens.

Svarsfrekvensen kan även ha påverkats av att inte 
någon provundersökning genomfördes. Alternativt 
kan svarsfrekvensen ha påverkats av att svarstiden 
upplevdes kort. I och med att enkäten skickades ut 
via e-post kan svarsfrekvensen dessutom ha påverkats 
av tekniska problem. Under enkätundersökningen 
indikerade ett fåtal tjänstemän att enkäten hade 
engagerat flera tjänstemän på respektive kommun. 
Möjligen var enkäten allt för omfattande och tog allt 
för lång tid att besvara, vilket kan ha påverkat svars-
frekvensen. Dessutom innehöll kanske enkäten för 
många svarsalternativ, vilket även det kan ha påverkat 
svarsfrekvensen.

Litteraturstudiens och enkätundersökning-
ens resultat
Syftet med arbetet var att studera hur riksintres-
sesystemet tillämpades i praktiken. Detta genom 
att undersöka hur Sveriges kommuner geografiskt 
avgränsade riksintressen enligt 3 kapitlet MB i den 
översiktliga planeringen, i förhållande till länsstyrel-
sernas underlagsmaterial. Resultatet av litteraturstu-
dien och enkätundersökningen påvisade att det fanns 
problem och brister med riksintressesystemet och 
tillämpningen av det, i den översiktliga planeringen.

De flesta kommunerna, 79 procent, geografiskt 
avgränsade samtliga riksintressen i kommunens 
gällande översiktsplan enligt länsstyrelsernas un-
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derlagsmaterial. Dock avvek 21 procent av kom-
munerna från den geografiska avgränsningen, enligt 
länsstyrelsernas underlagsmaterial, för ett eller flera 
riksintressen i kommunens gällande översiktsplan. 
För två av kommunerna avvek samtliga riksintressens 
geografiska avgränsning från länsstyrelsernas under-
lagsmaterial.

Ett möjligt skäl till att så många kommuner geogra-
fiskt avgränsade samtliga riksintressen enligt läns-
styrelsernas underlagsmaterial kan vara att många 
tjänstemän angav att riksintressena var väl geogra-
fiskt avgränsade och väl motiverade i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Möjligen kan dock kvaliteten på 
länsstyrelsernas underlagsmaterial även ha påverkat 
att ett antal av kommunerna inte geografiskt avgrän-
sade ett eller flera riksintressen enligt länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Både litteraturstudien och enkät-
undersökningen indikerade att underlagsmaterialet 
för riksintressen var bristfälligt. Många tjänstemän 
och flera av de statliga myndigheterna indikerade 
att riksintressen var grovt geografiskt avgränsade, att 
ett antal riksintressen omfattade allt för stora arealer 
samt att ett flertal riksintressen var ofullständigt mo-
tiverade eller saknade motivering i länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Dessutom påvisade synpunkter 
från några av tjänstemännen och litteraturstudien att 
vissa riksintresseområden omfattade ytor som inte 
borde ingå i riksintressena, medan andra ytor borde 
omfattas av riksintressebestämmelserna.

Ett fåtal tjänstemän angav att kommunerna själva 
var tvungna att väcka frågan om behovet av ett mer 
utförligt underlagsmaterial, för att ett sådant skulle 
komma till stånd. Några tjänstemän påtalade även 
att länsstyrelserna inte sammanställde underlagsma-
terialet för riksintressen, utan endast förmedlade det 
underlagsmaterial som de statliga myndigheterna 
hade upprättat. Ett mindre antal tjänstemän påvisade 
dessutom att det inte alltid var länsstyrelserna som 
tillhandahöll underlagsmaterialet för de olika riksin-
tressena, utan i vissa fall var det de statliga myndig-
heterna som tillhandahöll underlagsmaterialet. 
Därtill menade några tjänstemän att de statliga myn-
digheterna och länsstyrelserna tillämpade riksintres-
sesystemet på ett annat sätt än vad som framgick av 
underlagsmaterialet, vilket medförde att kommu-
nerna förväntades att tillämpa riksintressesystemet 
såsom de statliga myndigheterna och länsstyrelserna 
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gjorde trots att det skiljde sig från riksintressenas un-
derlagsmaterial. Båda studierna framhöll dessutom 
att länsstyrelserna inte alltid hanterade riksintressen 
på ett konsekvent sätt, då riksintressens geografiska 
avgränsning tillämpades och bedömdes på olika sätt i 
olika län. Dessutom verkade det snarare vara mera ett 
faktum än ett undantag att riksintressen överlappade 
varandra i länsstyrelsernas underlagsmaterial.

Både litteraturstudien och enkätundersökningen 
påvisade även att det var viktigt att riksintresseområ-
den var representativa, aktuella, väl motiverade och 
beskrivna samt att underlagsmaterialet generellt sett 
behövde vara mer utförligt. Studierna indikerade att 
ett mera utförligt underlagsmaterial skulle underlätta 
för kommunens fysiska planering samt upprätthålla 
riksintressebestämmelsernas funktion och förtroen-
det för riksintressesystemet.

Både litteraturstudien och enkätundersökningen 
påvisade att riksintressesystemet och tillämpningen 
av det inte alltid genomfördes enligt intentionerna i 
gällande lagstiftning. Enligt PBL ska varje kommun 
omfattas av en aktuell och kommunomfattande över-
siktsplan. Dock menade både flera av tjänstemännen 
som besvarade enkäten och flera av tjänstemännen 
som meddelade att de inte hade möjlighet att besvara 
enkäten, att kommunens gällande översiktsplan var 
inaktuell. Även litteraturstudien framhöll att flera av 
landets kommuner hade en inaktuell översiktsplan. 
Att flera av kommunerna hade en inaktuell översikts-
plan medför troligtvis att översiktsplanens funktion 
som ett vägledande dokument för kommunens och 
andra myndigheters beslut blir ofullständigt samt 
att dess roll som ett instrument för dialogen mellan 
kommunen och staten om innebörden och avgräns-
ningen av riksintressen blir otillräckligt.

Enligt hushållningsförordningen ansvarar de statliga 
myndigheterna för att lämna uppgifter om riksin-
tresseområden till länsstyrelserna. Dock indikerade 
studierna att de statliga myndigheternas engagemang 
och insatser varierade och att även utformandet och 
innehållet i underlagsmaterialet varierade för de 
olika riksintressena, vilket troligtvis försvårade för 
länsstyrelsernas och kommunernas hantering samt 
tillämpning av riksintressesystemet. Om de statliga 
myndigheterna inte lämnade fullständigt underlags-
material till länsstyrelserna var det troligtvis svårt för 

länsstyrelserna att sammanställa sådant underlags-
material som hade betydelse för hushållningen med 
mark och vatten. 

Enligt MB ska dock länsstyrelserna sammanställa 
sådant underlagsmaterial och enligt hushållningsför-
ordningen ska länsstyrelserna utgå ifrån det under-
lagsmaterial som de bedömer är lämpligt, även om 
det skulle innebära att länsstyrelserna skulle utgå 
från annat underlagsmaterial än det som de statliga 
myndigheterna lämnade. Enligt PBL ska länsstyrel-
serna precisera riksintressen i samråd med de statliga 
myndigheterna och enligt hushållningsförordningen 
ska de statliga myndigheterna samverka med länssty-
relserna i frågor som har stor betydelse ur ett natio-
nellt perspektiv. Dock påvisade studierna att läns-
styrelserna inte alltid förmedlade eller sammanställde 
underlagsmaterialet för riksintressen. Dessutom 
indikerade enkätundersökningen att länsstyrelserna 
inte gjorde en samlad värdering och prioritering om 
ett område omfattades av två eller flera riksintressen, 
då riksintressen överlappade varandra i länsstyrelser-
nas underlagsmaterial.

Boverket ska, enligt hushållningsförordningen och 
förordningen med instruktioner för Boverket, sam-
ordna de statliga myndigheternas arbete med att ta 
fram underlagsmaterial för tillämpningen av 3 kapit-
let MB samt PBL. Även om främst litteraturstudien 
berörde Boverkets roll vid tillämpningen av riksin-
tressesystemet, påvisade även enkätundersökningen 
att Boverkets samordnande roll inte verkade fungerar 
fullt ut. Detta främst utifrån att underlagsmaterialet 
varierade mellan olika riksintressen. Därmed kan 
kvaliteten på länsstyrelsernas underlagsmaterial ha 
påverkat huruvida kommunerna geografiskt avgrän-
sade riksintressen enligt länsstyrelsernas underlags-
material eller inte. Dock angav även ett antal tjäns-
temän på de kommuner som geografiskt avgränsade 
samtliga riksintressen enligt länsstyrelsernas under-
lagsmaterial att riksintressena var grovt geografiskt 
avgränsade, omfattade allt för stora arealer samt var 
ofullständigt motiverade eller saknade motivering 
i länsstyrelsernas underlagsmaterial. Därav kan 
det vara så att huruvida kommunerna geografiskt 
avgränsade riksintressen enligt länsstyrelsernas un-
derlagsmaterial eller inte, även påverkades av andra 
faktorer än utformningen av och innehållet i länssty-
relsernas underlagsmaterial.
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Möjligen kan kommunernas kunskap och resur-
ser ha påverkat huruvida kommunerna geografiskt 
avgränsade riksintressen enligt länsstyrelsernas 
underlagsmaterial eller inte. Både tjänstemännen 
som besvarade enkäten och tjänstemännen som med-
delade att de inte hade möjlighet att besvara enkäten 
angav att kommunen inte ansåg sig kunna påverka 
riksintressenas geografiska avgränsning. Därmed 
kanske kommunerna inte var medvetna om eller inte 
hade kunskap om att översiktsplanen enligt PBL ska 
innefatta kommunens uppfattning om riksintresse-
områden.

Några tjänstemän menade dock att de kunde påverka 
den geografiska avgränsningen av riksintressen, om 
de hade möjlighet att lägga tid på det. Dock påvisade 
ett mindre antal tjänstemän att de inte hade haft tid 
att överväga riksintressenas geografiska avgränsning 
i översiktsplanearbetet. Ett flertal andra tjänstemän 
indikerade att de inte kunde påverka den geografiska 
avgränsningen av riksintressen på grund av att de 
saknade resurser och kunskap för att kunna be-
döma områden av riksintresse, varvid riksintressena 
geografiskt avgränsades enligt länsstyrelsernas och 
de statliga myndigheternas underlagsmaterial samt 
gavs väldigt övergripande riktlinjer i översiktsplanen. 
Därutöver påvisade både tjänstemännen som besva-
rade enkäten och tjänstemännen som meddelade att 
de inte hade möjlighet att besvara enkäten att de inte 
kände till länsstyrelsernas underlagsmaterial samt att 
de inte var insatta i eller saknade tillräcklig kunskap 
om länsstyrelsernas underlagsmaterial, vilket även 
litteraturstudien indikerade. Därav kan det ha varit så 
att kommunerna hade bristande resurser och kompe-
tens samt saknade tillräcklig kunskap om riksintres-
sebestämmelserna varvid många kommuner geogra-
fiskt avgränsade riksintressen enligt länsstyrelsernas 
underlagsmaterial, trots att studierna indikerade att 
länsstyrelsernas underlagsmaterial var ofullständigt. 
Några tjänstemän påvisade dessutom att länsstyrel-
serna och de statliga myndigheterna saknade resurser 
för att exempelvis kunna undersöka och kartlägga 
värden i riksintresseområden, varvid de inte kunde 
utforma fullständiga underlagsmaterial.

Därtill påvisade enkätundersökningen att om tjäns-
temännen inte själva hade arbetat med upprättandet 
av kommunens gällande översiktsplan, var de inte in-
satta i översiktsplanen vad det gällde länsstyrelsernas 

underlagsmaterial eller hur kommunen hade tilläm-
pat riksintressebestämmelserna. Därmed indikerade 
tjänstemännen att det var de som hade arbetat med 
översiktsplanen som var insatta i frågor om riksin-
tressen och länsstyrelsernas underlagsmaterial, vilket 
utgjorde ett problem om de som hade upprättat kom-
munens gällande översiktsplan inte längre arbetade 
kvar på kommunen.

Boverket ska, enligt förordningen med instruktioner 
för Boverket, verka för ökad kunskap hos kommuner, 
statliga myndigheter och andra berörda för frågor 
inom sitt verksamhetsområde. Dock påvisade studi-
erna att kommunerna, länsstyrelserna och de statliga 
myndigheterna verkade sakna tillräcklig kunskap om 
riksintressesystemet och tillämpningen av det. Möj-
ligen berodde avsaknaden av tillräcklig kunskap om 
riksintressesystemet och tillämpningen av det, på att 
Boverket har varit otillräcklig i sin uppgift att verka 
för ökad kunskap.

Därutöver kan samrådet mellan länsstyrelsen och 
kommunerna ha påverkat huruvida kommunerna 
geografiskt avgränsade riksintressen enligt länsstyrel-
sernas underlagsmaterial eller inte. Detta då samspe-
let mellan central, regional och kommunal nivå, den 
så kallade riksplaneormen, var en viktig del under 
genomförandet av den fysiska riksplaneringen vilken 
i gällande lagstiftning består av samrådet mellan de 
statliga myndigheterna och länsstyrelserna respektive 
länsstyrelserna och kommunerna. Några av tjäns-
temännen som besvarade enkäten indikerade att 
länsstyrelserna gav ofullständigt stöd och rådgivning 
avseende riksintressen, varvid tjänstemännen upp-
levde en känsla av “vi och dem”.

Dessutom påvisade några tjänstemän att samrådet 
mellan kommunerna och länsstyrelserna var otill-
räckligt, att samrådstiden var allt för kort samt att 
länsstyrelserna inte beaktade kommunernas syn-
punkter eller förslag till förändringar av riksintressen. 
Ett fåtal tjänstemän menade att kommunerna och 
markägarna blev överkörda av länsstyrelserna, vilket 
medförde att legitimiteten för riksintressesystemet 
var låg och att riksintresseområden var bristfälligt 
förankrade. Även litteraturstudien indikerade att 
legitimiteten för riksintressesystemet var låg och att 
riksintressebegreppet var bristfälligt förankrat på 
kommunal nivån, på grund av att riksintressen hade 
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ålagts kommunerna utan att de hade fått vara med 
och bestämt om dem. Dessutom påvisade litteratur-
studien att till följd av att kommunerna inte hade fått 
vara med och bestämma om riksintresseområdena 
beaktades de endast pliktskyldigt i översiktsplanen. 
Därmed kan samrådet mellan länsstyrelserna och 
kommunerna ha påverkat huruvida kommunerna 
geografiskt avgränsade riksintressen enligt länsstyrel-
sernas underlagsmaterial eller inte.

Vad det gällde skillnader mellan vilket län och 
kommungrupp kommunerna tillhörde, för hur de 
geografiskt avgränsade riksintressen i den översikt-
liga planeringen, fanns det vissa skillnader mellan 
länen och kommungrupperna. Det samma gällde för 
äldre och nyare översiktsplaner. Skillnaderna mellan 
länen kan ha sin grund i att länsstyrelserna arbetade 
på olika sätt när de sammanställde underlagsmate-
rialet och när de hade samråd med kommunerna. 
Skillnaderna mellan kommungrupperna kan vara en 
följd av att det inom kommungrupperna finns olika 
lokala intressen som prioriterades högre än vissa 
riksintressen, varvid vissa kommungrupper i större 
utsträckning inte geografiskt avgränsade ett eller flera 
riksintressen enligt länsstyrelsernas underlagsma-
terial. De kommungrupper som i störst omfattning 
inte geografiskt avgränsade ett eller flera riksintressen 
enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial, utgjordes 
dock av både tätbefolkade och glesbefolkade kom-
mungrupper.

Skillnaderna mellan äldre och nyare översiktsplaner 
kan ha sin grund i att underlagsmaterialet för riks-
intressen har blivit mer utförligt med åren, varvid 
kommuner med nyare översiktsplan i en något större 
utsträckning geografiskt avgränsade samtliga riksin-
tressen enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial.

Det fanns även skillnader mellan olika riksintres-
sen för hur kommunerna geografiskt avgränsade 
dem i den översiktliga planeringen, i förhållande till 
länsstyrelsernas underlagsmaterial. Riksintressen för 
energiproduktion, industriell produktion och avfalls-
hantering var de riksintressen som flest kommuner 
procentuellt sett inte geografiskt avgränsade enligt 
länsstyrelsernas underlagsmaterial. I och med att 
de olika statliga myndigheternas engagemang och 
insatser verkade skilja sig åt för hur de tog fram samt 
utformade underlagsmaterialet för riksintressen, 

kan det ha påverkat att det fanns skillnader mellan 
olika riksintressen för hur kommunerna geografiskt 
avgränsade dem i den översiktliga planeringen.

Därtill kan det vara så att kommunerna delade 
statens uppfattning för vissa riksintressen, såsom 
riksintressen för naturvården, kulturmiljövården och 
friluftslivet, då de vara enklare att införliva i kommu-
nens översiktsplan medan andra riksintressen kanske 
vara mer kontroversiella och svårare att införliva i 
kommunens översiktsplan varvid kommunerna inte 
geografiskt avgränsade dem enligt länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Troligtvis kan riksintressen för 
energiproduktion, speciellt riksintressen för vind-
bruk, vara mer kontroversiella varvid fler kommuner 
inte geografiskt avgränsade dem enligt länsstyrelser-
nas underlagsmaterial. Dessutom kan det ha varit 
så att riksintressen för vindbruk var en mer aktuell 
fråga för många av kommunerna, i och med att det 
är ett relativt nytt riksintresse, varvid kommunerna 
i större utsträckning hade övervägt dess geografiska 
avgränsning. Därutöver indikerade flera tjänstemän 
att utformningen och innehållet i underlagsmateria-
let för riksintressen för energiproduktion, specifikt 
riksintressen för vindbruk, vara annorlunda jämfört 
med underlagsmaterialet för andra riksintressen samt 
att riksintresseområden för vindbruk byggde på ett 
bristfälligt underlag och fastställdes utan något sam-
råd med kommunerna.

6.2 Slutsatser
De slutsatser som kunde dras var att:

Majoriteten av kommunerna geografiskt avgrän-
sade samtliga riksintressen enligt länsstyrelsernas 
underlagsmaterial, trots att ett flertal av tjänste-
männen angav att kvaliteten på länsstyrelsernas 
underlagsmaterial var bristfällig i flera avseen-
den.
Det fanns skillnader mellan olika riksintressen 
för hur de hanterades och tillämpades i den över-
siktliga planeringen. 
De statliga myndigheterna, länsstyrelserna och 
kommunerna saknade tillräckliga resurser, 
kunskap och kompetens för att kunna tillämpa 
riksintressesystemet.
Riksintressesystemet och tillämpningen av det 
genomfördes inte enligt intentionerna i gällande 
lagstiftning.
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6.3 Egna reflektioner
Som en följd av ovan redovisade slutsatser kan ett 
flertal reflektioner göras, som relaterar till diskus-
sionen och studiernas resultat. Den första slutsatsen 
medför bland annat frågor om varför majoriteten 
av kommunerna geografiskt avgränsade samtliga 
riksintressen enligt länsstyrelsernas underlagsmate-
rial trots att ett flertal tjänstemän angav att kvaliteten 
på länsstyrelsernas underlagsmaterial var bristfällig i 
flera avseenden. Möjligen kan detta bero på att kom-
munerna saknade resurser, kunskap samt kompetens 
och därför geografiskt avgränsade riksintressena 
enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial. 

En trolig förklaring kan även vara att kommunerna 
inte hade tid att överväga den geografiska avgräns-
ningen av riksintressena i översiktsplanearbetet samt 
att kommunerna inte var medvetna om att översikts-
planen ska omfatta kommunens rådande uppfattning 
om riksintresseområden. Dessutom kan det vara 
så att riksintressesystemet saknade legitimitet och 
var bristfälligt förankrat på kommunal nivå, varvid 
riksintresseområdena pliktskyldigt redovisades och 
beaktades enligt länsstyrelsernas underlagsmaterial 
men gavs väldigt övergripande riktlinjer i översikts-
planen. Denna slutsats för även med sig frågor om 
vad länsstyrelsernas underlagsmaterial bör innehålla 
och hur det bör utformas. Dessutom medför denna 
slutsats frågor om hur riksintressesystemet ska kunna 
få ökad legitimitet samt vara bättre förankrat på 
kommunal nivå. Till följd av slutsatsen kan det därför 
vara angeläget att bland annat se över kvaliteten på 
underlagsmaterialet för riksintresseområden samt 
dess förankring på lokal nivå. 

Den andra slutsatsen för bland annat med sig frågor 
om varför det fanns skillnader mellan olika riksin-
tressen för hur de hanterades och tillämpades av de 
statliga myndigheterna, länsstyrelserna och kommu-
nerna. Möjligen kan detta bero på att det inte fanns 
någon enhetlig struktur eller mall för hur de statliga 
myndigheterna skulle peka ut riksintresseområden 
eller utforma dess underlagsmaterial. Därutöver kan 
det bero på att de statliga myndigheternas insatser 
och engagemang varierade. Dessutom kan det vara 
en följd av att de statliga myndigheterna utgick från 
olika kriterier vid utpekandet av riksintresseområden 
och utformandet av dess underlagsmaterial. Därtill 
kan det vara en följd av att Boverkets samordnande 

roll för de statliga myndigheternas arbete med att ta 
fram underlagsmaterial för tillämpningen av 3 kapit-
let MB inte fungerade fullt ut. Dessutom kan skillna-
der mellan hur de olika länsstyrelserna arbetade med 
att sammanställa underlagsmaterialet för olika riksin-
tressen samt samråda med kommunerna ha medfört 
att det fanns skillnader mellan olika riksintressen. En 
trolig förklaring kan även vara att vissa riksintressen 
var enklare att införliva i kommunens översiktsplan, 
medan andra riksintressen var mer kontroversiella 
på lokal nivå och därmed svårare att införliva. Därtill 
kan skillnaderna mellan olika riksintressen bero på 
att de värderades olika samt hade olika hög status hos 
de statliga myndigheterna, länsstyrelserna och kom-
munerna. 

Därutöver kan skillnaderna vara en följd av att 
ansvarsfördelningen var otydlig inom staten samt 
mellan de statliga myndigheterna, länsstyrelserna och 
kommunerna. Denna slutsats för även med sig frågor 
om varför de statliga myndigheterna utgick från olika 
kriterier vid utpekandet av riksintresseområden samt 
vilka kriterier som bör uppfyllas för att ett område 
ska vara av riksintresse. Därtill medför denna slutsats 
frågor om vem eller vilka instanser som förfogar över 
riksintressesystemets olika riksintressen och vilken 
tolkning av dem som bör anses vara den slutgiltiga. 
Dessutom medför denna slutsats frågor om varför det 
fanns skillnader mellan hur de olika länsstyrelserna 
arbetade. Till följd av slutsatsen kan det därmed vara 
angeläget att utforma ett mer enhetligt och samord-
nat underlagsmaterial för riksintresseområden, för att 
riksintressesystemet ska kunna hanteras och tilläm-
pas på samma sätt. Dessutom kan det vara nödvän-
digt att skapa en tydligare praxis för riksintressesys-
temet och tillämpningen av det, något som möjligen 
Mark- och miljödomstolen kommer att skapa vid en 
tolkning av det.

Den tredje slutsatsen medför bland annat frågor om 
varför de statliga myndigheterna, länsstyrelserna och 
kommunerna saknade tillräckliga resurser, kunskap 
och kompetens för att kunna tillämpa riksintresse-
systemet. Möjligen kan detta bero på att Boverket har 
varit otillräcklig i sin uppgift att verka för ökad kun-
skap, varvid det saknades kunskap för tillämpningen 
av riksintressesystemet. Därtill kan avsaknaden av 
tillräcklig kunskap och kompetens bero på att riksin-
tressesystemet har ansetts trubbigt och svårhanterligt 
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att tillämpa allt sedan det lagstiftades år 1987 samt att 
det inte har förändrats, trots att ett flertal utredningar 
har påvisat behovet av att åtgärda problemen med 
tillämpningen av riksintressesystemet. Dessutom kan 
det bero på att kommunerna inte har haft lika stora 
resurser för att kunna tillämpa riksintressesystemet. 
En trolig förklaring kan även vara att, på grund av att 
ett flertal kommuner har en inaktuell översiktsplan, 
riksintresseområden har blivit eftersatta i kommu-
nernas fysiska planering. 

En annan trolig förklaring kan vara att riksintresse-
systemet inte har prioriterats av de statliga myndig-
heterna, länsstyrelserna och kommunerna i lika hög 
grad som det var tänkt enligt intentionerna i dåva-
rande och gällande lagstiftning. Denna slutsats för 
även med sig frågor om varför inte problemen med 
tillämpningen av riksintressesystemet har åtgärdats. 
Dessutom medför denna slutsats frågor om varför 
ett flertal kommuner har en inaktuell översiktsplan. 
Till följd av slutsatsen kan det därför vara betydande 
att se över samt förbättra de statliga myndigheternas, 
länsstyrelsernas och kommunernas resurser, kunskap 
och kompetens gällande tillämpningen av riksintres-
sesystemet.

Den fjärde slutsatsen för bland annat med sig frågor 
om varför riksintressesystemet och tillämpningen 
av det inte genomfördes enligt intentionerna i gäl-
lande lagstiftning. Möjligen kan detta bero på att de 
statliga myndigheterna, länsstyrelserna och kom-
munerna saknade tillräckliga resurser, kunskap och 
kompetens. Därtill kan det bero på att lagstiftningen 
saknade incitament för att riksintressesystemet och 
tillämpningen av det skulle genomföras enligt inten-
tionerna i gällande lagstiftning. Exempelvis saknades 
det incitament för att det skulle finnas aktuellt un-
derlagsmaterial för riksintresseområden tillgängligt 
från de statliga myndigheterna samt att det saknades 
incitament för att kommunerna skulle ha en aktuell 
översiktsplan. 

En trolig förklaring kan även vara att de omfattande 
bristerna och problemen med riksintressesystemet 
försvårade att riksintressesystemet och tillämpningen 
av det genomfördes enligt intentionerna i gällande 
lagstiftning. Denna slutsats för även med sig frå-
gor om varför det saknades incitament för att den 
översiktliga planeringen samt riksintressesystemet 

och tillämpningen av det skulle genomföras enligt 
intentionerna i gällande lagstiftning. Dessutom 
medför denna slutsats frågor om vilka incitament 
som kan behövas för att den översiktliga planeringen 
samt riksintressesystemet och tillämpningen av det 
ska genomföras enligt intentionerna i gällande lag-
stiftning. Till följd av slutsatsen kan det därmed vara 
nödvändigt se över och förtydliga gällande lagstift-
ning för riksintressesystemet och den översiktliga 
planeringen.

Sammanfattningsvis medför ovan redovisade slutsat-
ser reflektioner om både den översiktliga planerings 
och riksintressesystemets funktion i den kommunala 
fysiska planeringen. Den översiktliga planeringen ska 
vara vägledande för kommunernas och andra myn-
digheters beslut. Därtill ska riksintressesystemet vara 
till skydd för mark- och vattenområden som är av 
nationell betydelse enligt 3 kapitlet MB. Dock påvi-
sade resultatet av studierna att både översiktsplanens 
och riksintressesystemets funktion i den kommunala 
fysiska planeringen var problematisk. Därav kan det 
vara nödvändigt med en central övergripande över-
syn av den översiktliga planeringen samt riksintres-
sesystemet och tillämpningen av det. Därtill kan det 
vara nödvändigt att en gemensam diskussion om den 
översiktliga planeringen samt riksintressesystemet 
och tillämpningen av det initieras mellan de statliga 
myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna.
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7. Utvärdering
I detta kapitel utvärderas och diskuteras huruvida 
syftet med arbetet och tillhörande frågeställningar 
uppnåddes och besvarades.

7.1 Måluppfyllelse och slutdiskus-
sion

Även om arbetet avgränsades till att endast omfatta 
riksintressen enligt 3 kapitlet MB, hade det varit 
intressant att även innefatta riksintressen enligt 4 
kapitlet MB. Dock hade arbetet sannolikt blivit allt 
för omfattande om även riksintressen enligt 4 kapit-
let MB hade innefattats, varvid det inte hade varit 
möjligt att genomföra det inom den tidram som var 
given för examensarbetet.

Vad det gällde hur litteraturen avgränsades var det 
problematiskt att riksintressen och översiktlig pla-
nering var ett relativt outforskat område och att det 
inte fanns, enligt min kännedom, någon ytterligare 
forskning eller andra studier inom området utöver de 
ovan redovisade. Dock fanns det ett antal publikatio-
ner och yttranden utgivna av de statliga myndighe-
terna, som enligt hushållningsförordningen ansvarar 
för respektive riksintresse eller har det övergripande 
ansvaret för tillämpningen av riksintressesystemet, 
samt ett antal relevanta Statens offentliga utredningar 
inom området. Möjligen kompenserades den mindre 
mängden med tidigare svensk forskning och student-
arbeten av en större mängd med utredningar, publi-
kationer och yttranden samt dåvarande och gällande 
lagstiftning.

I litteraturstudien undersöktes hur riksintressesyste-
met tillämpades i praktiken, i den översiktliga plane-
ringen. Medan det i enkätundersökningen studerades 
hur Sveriges kommuner tillämpade riksintressesyste-
met samt hur de geografiskt avgränsade riksintressen 
enligt 3 kapitlet MB, i förhållande till länsstyrelsernas 
underlagsmaterial. Utifrån vad studierna resulterade i 
bör syftet med arbetet anses vara uppfyllt och arbe-
tets frågeställningar bör anses vara besvarade.

Ett problem med enkätundersökningen var dock att 
det var svårt att avgöra om tjänstemännens synpunk-
ter och kommentarer speglade respektive kommuns 
syn på riksintressen och översiktlig planering eller 
endast respektive tjänstemans syn på dessa. Detta då 
uppfattningen om innebörden av riksintressebestäm-

melserna och tillämpningen av riksintressesystemet 
troligtvis varierade bland tjänstemän och andra 
parter på kommunerna.

Ett annat problem var att även om det i struktur-
jämförelsen inte skiljde sig på något markant eller 
systematiskt och relevant sätt mellan individbortfal-
let och svarandegruppen, för enkätundersökningen, 
behövde det inte innebära att samma likhet gällde för 
undersökningsvariablerna.

7.2 Fortsatta studier
Under arbetets gång uppkom ett antal frågor, vilka 
det vore intressant att studera vidare vid fortsatta 
studier. Nedan redovisas några av dessa frågor.

Det vore intressant att studera hur konflikter mellan 
två eller flera riksintressen behandlas samt vilket eller 
vilka riksintressen som ges företräde.

Därtill vore det intressant att studera relationen mel-
lan kommunerna och de statliga myndigheterna vid 
utpekandet av riksintressen samt relationen mellan 
kommunerna och länsstyrelserna vid upprättandet av 
nya översiktsplaner.

Det vore även intressant att studera hur kommuner-
nas detaljplanering förhåller sig till hur kommunerna 
avser att tillgodose riksintresseområden i kommu-
nens gällande översiktsplan.
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     2011-03-01 
 
 
 
 
 
 
Riksintressen i den översiktliga planeringen 
 
Denna enkätundersökning är en del av mitt examensarbete, vilket utgör det avslutande momentet av 
masterprogrammet i Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Syftet med enkäten är att undersöka och jämföra hur Sveriges kommuner geografiskt avgränsar 
riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken (MB) i den översiktliga planeringen, i förhållande till 
länsstyrelsernas underlagsmaterial. 
 
Enkäten skickas ut till samtliga Sveriges kommuner och din medverkan som tjänsteman görs helt 
anonymt, då resultatet kommer att kodas med respektive kommuns namn. 
 
Vänligen besvara bifogad enkät senast 2011-03-08 och sänd den till kristinalarsson_@hotmail.com. 
Alternativt kan enkäten skrivas ut, fyllas i med penna och skickas till nedanstående postadress. 
Kommuner som besvarar enkäten kommer att omnämnas i examensarbetet. Resultatet kommer, 
efter att examensarbetet är slutfört, att finnas tillgängligt via Blekinge Tekniska Högskola i Arkiv EX 
(http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/). 
 
Hör gärna av dig vid eventuella frågor. Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Kristina Larsson 
Studerande till planeringsarkitekt, BTH 
E-postadress: kristinalarsson_@hotmail.com 
Postadress: Norra Klaragatan 2, 653 40 Karlstad 
Telefonnummer: 070-97 02 732 
 
 
Kontaktperson: professor Mårten Dunér, handledare 
E-postadress: marten.duner@bth.se 
Telefonnummer: 070-185 31 31 

9. Bilagor Bilaga 1. Missivbrev och enkät
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ANVISNING: Vänligen besvara nedanstående frågor, spara den ifyllda enkäten och skicka 
den till kristinalarsson_@hotmail.com. Alternativt skriv ut enkäten, fyll i den med penna och 
skicka den till postadressen på ovanstående sida. 
 
 
Fråga 1. Vilken kommun representerar du? 
 
 

 
 
Fråga 2. Vilket år vann kommunens gällande översiktsplan laga kraft? 
 
 

 
 
Fråga 3. Arbetar kommunen med att upprätta en ny översiktsplan? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 4. Vilket eller vilka av följande riksintressen finns i kommunens gällande översiktsplan? 
 

 Rennäringen (3 kap. 5 § MB)  
 

 Yrkesfisket (3 kap. 5 § MB)  
 

 Naturvården (3 kap. 6 § MB) 
 

 Kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB) 
 

 Friluftslivet (3 kap. 6 § MB) 
 

 Värdefulla ämnen eller material (3 kap. 7 § MB) 
 

 Industriell produktion (3 kap. 8 § MB) 
 

 Energiproduktion (3 kap. 8 § MB) 
 

 Energidistribution (3 kap. 8 § MB) 
 

 Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 
 

 Vattenförsörjning (3 kap. 8 § MB) 
 

 Avfallshantering (3 kap. 8 § MB) 
 

 Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB) 
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ANVISNING: Vänligen besvara endast den eller de nedanstående frågor som behandlar det 
eller de riksintressen som finns i kommunens gällande översiktsplan. 
 
 
Fråga 5. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för rennäringen (3 kap. 5 § MB) enligt 
Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 5a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för rennäringen 
(3 kap. 5 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 6. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för yrkesfisket (3 kap. 5 § MB) enligt 
Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 6a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för yrkesfisket (3 
kap. 5 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 7. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för naturvården (3 kap. 6 § MB) enligt 
Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 7a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för naturvården 
(3 kap. 6 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 8. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB) enligt 
Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 8a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för 
kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 9. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för friluftslivet (3 kap. 6 § MB) enligt 
Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 9a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för friluftslivet (3 
kap. 6 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 10. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för värdefulla ämnen eller material (3 kap. 
7 § MB) enligt Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 10a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för värdefulla 
ämnen eller material (3 kap. 7 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 11. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för industriell produktion (3 kap. 8 § MB) 
enligt Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 11a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för industriell 
produktion (3 kap. 8 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 12. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för energiproduktion (3 kap. 8 § MB) enligt 
Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 12a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för 
energiproduktion (3 kap. 8 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 13. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för energidistribution (3 kap. 8 § MB) 
enligt Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 13a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för 
energidistribution (3 kap. 8 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 14. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för kommunikationer (3 kap. 8 § MB) enligt 
Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 14a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för 
kommunikationer (3 kap. 8 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 15. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för vattenförsörjning (3 kap. 8 § MB) enligt 
Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 15a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för 
vattenförsörjning (3 kap. 8 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 16. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för avfallshantering (3 kap. 8 § MB) enligt 
Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 16a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för 
avfallshantering (3 kap. 8 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Fråga 17. Geografiskt avgränsar kommunen riksintressen för totalförsvaret (3 kap. 9 § MB) enligt 
Länsstyrelsens underlagsmaterial? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
Fråga 17a. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer avseende riksintressen för 
totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)? Fler alternativ får väljas. 
 

 Riksintressena är väl geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är grovt geografiskt avgränsade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena omfattar alltför stora arealer i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är väl motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena är ofullständigt motiverade i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar motivering i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Kommunen anser sig inte kunna påverka riksintressenas geografiska avgränsning 
 

 Kommunen anser inte att riksintressenas geografiska avgränsning är av betydelse i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen hade inte tid att överväga riksintressenas geografiska avgränsning i 
 översiktsplanarbetet 
 

 Kommunen anser att det är svårt att införliva riksintressena i översiktsplanarbetet 
 

 Riksintressena innefattar förklaringar om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar förklaring om vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
 motverka dem i Länsstyrelsens underlagsmaterial 
 

 Riksintressena överlappar ett eller flera andra riksintressen i Länsstyrelsens 
 underlagsmaterial 
 

 Riksintressena saknar aktualitet 
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Har du ytterligare synpunkter på undersökningen eller frågorna, vänligen skriv dem nedan. 
 
 

 
 
ANVISNING: Vänligen glöm inte att spara den ifyllda enkäten och skicka den till 
kristinalarsson_@hotmail.com. 
 
 
Tack för din medverkan! 

839. Bilagor
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Bilaga 2. Kommungrupper enligt Sveriges Kommuner och Landsting

Kommungrupp 1, storstäder, innefattade de tre 
kommuner vilka hade en folkmängd som översteg 
200 000 invånare (Sveriges Kommuner och Landsting 
2011, s. 23). Kommungrupp 2, förortskommuner till 
storstäder, innefattade de 38 kommuner där mer än 
50 procent av nattbefolkningen pendlade till arbete 
i någon annan kommun, där det vanligaste utpend-
lingsmålet ska vara någon av storstäderna (Sveriges 
Kommuner och Landsting 2011, s. 24). Kommun-
grupp 3, större städer, innefattade de 31 kommuner 
som hade 50 000-200 000 invånare samt hade en 
tätortsgrad över 70 procent (Sveriges Kommuner 
och Landsting 2011, s. 25). Med tätortsgrad menades 
andelen personer som bodde i någon av kommunens 
tätorter, där en tätort utgjordes av ett samhälle med 
minst 200 invånare där det var högst 200 meter mel-
lan husen (Sveriges Kommuner och Landsting 2011, 
s. 37).

Kommungrupp 4, förortskommuner till större städer, 
innefattade de 22 kommuner där mer än 50 procent 
av nattbefolkningen pendlade till arbete i en an-
nan kommun, där det vanligaste utpendlingsmålet 
var någon av de större städerna i kommungrupp 3 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2011, s. 26). 
Kommungrupp 5, pendlingskommuner, innefattade 
de 51 kommuner där mer än 40 procent av nattbe-
folkningen pendlade till arbete i en annan kommun 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2011, s. 27). 
Kommungrupp 6, turism- och besöksnäringskom-
muner, innefattade de 20 kommuner där antalet 
gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar 
översteg 21 stycken per kommuninvånare eller där 
antalet fritidshus översteg 0,2 per kommuninvånare 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2011, s. 29).

Kommungrupp 7, varuproducerande kommuner, 
innefattade de 54 kommuner där 34 procent eller 
mer av nattbefolkningen mellan åldrarna 16 och 64 
var sysselsatta inom varuproduktion såsom tillverk-
ning, utvinning, energi, miljö eller byggverksamhet 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2011, s. 30). 
Kommungrupp 8, glesbygdskommuner, innefattade 
de 20 kommuner som hade en tätortsgrad under 70 
procent samt mindre än åtta invånare per kvadrat-
kilometer (Sveriges Kommuner och Landsting 2011, 
s. 32). Kommungrupp 9, kommuner i tätbefolkad 
region, innefattade de 35 kommuner som hade mer 
än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilome-
ter (Sveriges Kommuner och Landsting 2011, s. 33). 
Kommungrupp 10, kommuner i glesbefolkad region, 
innefattade de 16 kommuner som hade mindre än 
300 000 personer inom en radie på 112,5 km (Sveri-
ges Kommuner och Landsting 2011, s. 34).
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Bilaga 3. Partiellt bortfall och individbortfall

Partiellt bortfall på samtliga av frå-
gorna 5-17

“Eftersom vår översiktsplan är från 1990 så är det 
svårt att besvara enkäten.”

“[Kommunens] gällande Öp är från 1992. Eftersom 
ingen som arbetade med den [översiktsplanen] ar-
betar kvar hos oss idag kan vi endast svara på frågan 
som gällde vilka riksintressen som redovisas i ÖPn.”

“Känner inte till något om Länsstyrelsens underlags-
material.”

“I övrigt är jag inte insatt i Lst:s underlagsmaterial 
och kan därför inte svra på frågorna om de är bra, 
eller väl avgränsade. Vi har, vad jag vet, aldrig sett 
något problem med riksintressenas tillämpning eller 
avgränsning.”

Partiellt bortfall på en eller två av 
frågorna 5-17

“Vad gäller riksintresset för totalförsvaret i vår kom-
mun så har vi enligt de uppgifter jag fått varken 
beslutsunderlag eller avgränsning med kartor till-
gängliga därför kan jag inte besvara frågorna under 
totalförsvaret.”

“RI-totalförsvaret innehåller hemliga uppgifter och 
redovisas därför ej i översiktsplanen. Svar på frågorna 
om riksintresset har inte heller givits på den därför 
angivna sidan.”

Partiellt bortfall på en eller samtliga av frågorna 5a-
17a
“Det framgår inte av vår ÖP om det varit ngn otyd-
lighet i Länsstyrelsens underlag. De som gjorde ÖP 
2001 finns inte kvar i kommunens organisation idag.”

“Den gällande översiktsplanen har ganska många år 
på nacken och vi känner inte i detalj till hur väl ut-
formade planeringsunderlagen från länsstyrelsen var 
då planen antogs. Det finns ingen kvar i kommunen 
som arbetade med den planen.”

“Då gällande översiktsplan är från 1990 går det inte 
att svara på frågorna i enkäten utifrån hur riksintres-
senas avgränsning, motivering m.m. såg ut då man 
tog fram den planen.”

“[Vår] gällande kommunövergripande översiktsplan 
från 1990, ÖP1990. Det innebär att kommunens svar 
på enkäten troligtvis är missvisande eftersom ÖP1990 
till stora delar är inaktuell samt att de riksintressen 
som tillkommit efter ÖO1990 inte är medräknade 
i denna enkät. Det innebär tyvärr även att följdfrå-
gorna inte besvarats eftersom det bl.a. är svårt att 
utgå från tankar och funderingar som fanns för 21 år 
sedan när den senaste kommunövergripande över-
siktsplanen togs fram.”

“Tyvärr så har jag inte möjlighet att fördjupa mig i 
vår översiktsplan så svaren får bli översiktliga.”

“Vi har tyvärr inte möjlighet att nu fördjupa oss i 
eventuella dåvarande jämförelser och frågor om 
avgränsningar.”

“Beträffande försvarsmaktens riksintressen så får de 
inte redovisas i översiktsplanen eftersom de omfat-
tas av sekretess. Vi har omnämnt att underlag finns i 
kommunen och används.”

“[Kommunens översiktsplan] omfattas inte av något 
tydligt avgränsat riksintresse för totalförsvaret. Ändå 
hävdar försvaret “någon form” av riksintresse [...] 
som innebär ett s k stoppområde för vindkraft över 
hela [...] [vår] kommun och delar av angränsande 
kommuner.”

Individbortfall
“Det är omöjligt att besvara din enkät. Tyvärr. Jag 
saknar all kunskap om det du frågar om. Jag arbetade 
inte här när öp:n upprättades och har inte arbetat 
med länsstyrelsens underlag kring riksintressen 
överhuvudtaget. Tyvärr är jag osäker på om någon på 
kontoret har gjort det, vi är alla relativt nya.”

“Vår ÖP gjordes före 2002 och det finns för närva-
rande ingen tjänsteman här som var med och upprät-
tade planen. Det blir då lite svårt att besvara enkäten 
med rimlig insats. Jag avser därför inte att besvara 
enkäten.”
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“Då jag inte har varit med i arbetet med ÖP:n el-
ler har någon att fråga som har varit med och tagit 
fram den, kan jag i nuläget tyvärr inte svara på dina 
frågor.”

“Jag har tyvärr inte möjlighet att svara på enkäten 
dels p.g.a. tidsbrist och dels p.g.a. att jag inte var 
med när vår ÖP gjordes. Jag kan därför inte svara på 
frågorna.”

“Jag har tittat på enkäten och det känns som att våran 
ÖP som är från 1990 och hänvisar till NRL inte är 
tillräckligt uppdaterad för din enkät.”

“[Kommunens] Öp är från 1992. Själv har jag arbetat 
här i knappt tre år. Det är därför inte självklart för 
mig att svara på din enkät utifrån en gammal sk för-
sta generation öp som jag inte varit delaktig i.”

“Jag har tagit del av din enkät och har tyvärr ingen 
möjlighet att besvara din enkät. Vår gällande över-
siktsplan är från 1990 och just nu pågår det en omfat-
tande revidering av översiktsplanen.”

“Vår gällande ÖP är från 1991 och den nya förväntas 
vinna laga kraft under våren men den är inte politiskt 
antagen. Jag har ingen aning om hur underlagsma-
terialet till 1991 års ÖP såg ut så jag kan tyvärr inte 
besvara din enkät.”

“Jag tror inte att det är särskilt meningsfullt att be-
svara enkäten, eftersom den kommuntäckande över-
siktsplanen är till stora delar inaktuell och riksintres-
seanspråken har förändrats sedan planen antogs.”

“Vi har fått politiskt beslut på att ÖP98 inte längre är 
gällande och att vi ska ta fram en ny uppdaterad ÖP 
vilket jag nu ska göra. Jag har tittat på dina frågor i 
formuläret och har pga att vi inte har ngn gällande 
ÖP svårt att svara på frågorna.”

“Jag måste meddela att vi inte kan delta i enkäten. 
Vi har gjort en del av den, men då det var så mycket 
detaljerade frågeställningar som tog tid att fundera 
över får vi hoppa över. Vi har inte den tiden att sitta 
med det tyvärr.”

“Det känns som att vi inte kan svara fullt ut på dina 
frågor och därmed ge dig ett tillförlitligt svar. Vi 
avstår därför att svara på din enkät.”

“Våran översiktsplan finns på hemsidan där du själv 
kan gå in och läsa om riksintressen för vår kommun.”
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Bilaga 4. Synpunkter på enkätundersökningen

“I många fall finns utförliga beskrivningar av vär-
den i riksintresseområden. När det kommer till att 
bedömma vad som påtagligt kan försvåra, skada eller 
motverka dessa är det sämre. I en till befolkningen 
liten kommun med många områden av riksintresse 
blir det ett väldigt stort jobb att bedömma värdena 
för att i översiktsplanen kunna ge relevanta riktlin-
jer. Ofta saknas både resurser och kunskap till detta 
varför riksintressena avgränsas enligt länsstyrelsens 
och andra myndigheters underlagsmaterial och ges 
väldigt övergripande riktlinjer i översiktsplanen.”

“Vår generella uppfattning är att omfattningen av 
riksintresseområden tyvärr gjort begreppet tämligen 
urholkat. Ett i grunden starkt och befogat skyddsin-
strument har överutnyttjats på ett sätt som gjort att 
det delvis förlorat sitt ursprungliga syfte.”

“Länsstyrelsen har lovat (och får ju krav på sig iom 
nya PBL) att redovisa ett bättre underlagsmaterial 
under denna mandatperiod - aktualitetsförklaringen.”

“Omfatttande frågor. Länsstyrelsen har ett totalt sett 
ofullständigt underlag. Vi har på riksintressekartan 
markerat där vi från kommunens sida anser att vi har 
ett allt för ofullständigt underlag samt områden där 
vi inte är överens med länsstyrelsens bedömning.”

“Generellt sätt kan sägas att en mer utförlig beskriv-
ning av riksintresset och vad som kan skada riksin-
tresset skulle underlätta kommunens planering och 
framtida avvägningar.”

“De flesta riksintressen är ganska grovt generalise-
rade och har inte definierats med den skärpa som ex. 
strandskyddet är utmärkt med, dock behöver inte 
detta betyda att en skarp gräns vore bättre för riks-
intressenas värden. Tack vare värdebeskrivningarna 
kan man göra en bedöming om riksintresset påverkas 
negativt av en etablering eller åtgärd och då även 
åtgärder utanför riksintressena kan påverka ett riks-
intresse negativt hade en skarpare gränsdragning inte 
hjälpt till med bevarandet av riksintressena.”

“Riksintressena är grovt avgränsade eftersom det är 
redovisat på en översiktlig nivå men uppfattas ändå 
som rätt avgränsade. Svårt att svara på vissa frågor 
eftersom vi inte känner till bakgrunden och hur de 
tagits fram.”

“Riksintressena läggs ut med mycket kort varsel och 
dialogen mellan lst och kommun är knappast seriös. 
Enl PBL är samråd och dialog av största vikt men 
när det gäller förslag uppifrån mot kommunen och i 
grunden våra medborgare sker inget samråd som är 
värt namnet. Dessutom tas ingen som helst hänsyn 
till vad kommunen anser vara en rimlig avgränsning. 
Kommunerna är helt överkörda och det som fastläggs 
blir det som först har föreslagits. I en ÖP eller DP 
kommer sakägare till tals och ändringar görs om de 
anses relevanta och annars skall det klart motiveras 
i samrådsredogörelser och utlåtande men när det 
gäller riksintressen går andra myndigheter fram som 
maskiner över huvudet på kommuner och markäga-
re. Detta gäller också i händelse av utvidgade kultur-
områden. Det händer att de använder sig av något 
som kan komma i framtiden innan det ens funnits 
förslag om utvidgade riksintresseområden och där-
med försvårat tätortsutveckling. Jag har bara vid ett 
enda tillfälle varit med om att det gick att ändra en 
avgränsning. Då gällde det ett område ianslutning 
till en större å som flöt genom några betydelsefulla 
kommundelscentra. Fast att det gällde jordbruksom-
rådet intill ån som skulle skyddas lades gränserna 
över ett mycket stort område. Följden hae blivit att 
all byggnation eller annan utveckling i orterna skulle 
prövats mot riksintresset, vilket hade varit väldigt 
krångligt och kostsamt i varje ärende. För att bevisa 
det orimliga i förslaget krävdes stora insatser i form 
av specialistkonsulter, dyra inventeringar och flera 
möten mellan politiker och länsstyrelsens företrä-
dare, bl.a. landshövding.  Den gången fick vi förlängd 
remisstid men det fick vi inte i en hel del andra 
frågor. Exempelvis när Energimyndigheten lade ut 
riksintresse för vindkraft rakt över  land och sjö med 
andra höga värden. Vi försökte få en avgränsning 
som var “rimlig” i förhållande till andra intressen. 
Våra synpunkter beaktades inte på något sätt och 
därmed fastställdes ett område som till stora delar 
är fullständigt ologiskt. Detta i sin tur för med sig att 
skyddade områden överhuvudtaget tappar i respekt 
hos gemene man. Skyddet förlorar också i legitimitet 
när det inte är bättre förankrat.”

“Har aldrig diskuterats att man skulle ändra på ett 
riksintresse här i kommunen. Dock tas det politiska 
beslut i strid mot riksintressen i vissa fall.”
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“När det gäller möjligheten att påverka riksintresse-
nas geografiska avgränsning ser vi att vi har möjlighet 
att påverka detta (och har gjort det i efter ÖP90) i 
den mån vi kan lägga ner tid på detta. Men eftersom 
frågan var hur det förhöll sig 1990 så har inget svar 
kryssats i.”

“Svaren i enkäten är lämnade med utgångspunkt från 
riksintressehanteringen i de pågående översiktsplane-
arbetena, det är inte särskilt intressant att svara med 
utgångspunkt i den visserligen formellt gällande men 
över 10 år gamla ÖPL98. Frågorna är inte så entydiga 
att besvara. T.ex om vi kan “påverka” riksintressenas 
avgränsning? Ett riksintresse är ju ett statligt sek-
torsanspråk, som anges av en statlig myndighet, och 
förmedlas via länsstyrelsen. Då varken kan eller ska 
vi ju påverka själva riksintresset (egentligen riks-
intresseanspråket). Men däremot ska vi ju i vår ÖP 
ange hur vi förhåller oss till riksintresset(anspråket) 
och då kan vi ju ange att vi t.ex bara betraktar vissa 
av de områden som energimyndigheten utpekat som 
riksintresse för vindkraft som lämpliga. Men därmed 
så kan vi ju inte sägas ha ändrat (“påverkat”) energi-
myndighetens “riksintresse”, eftersom det bara är ett 
anspråk och ingen bindande reglering.”

“Vi har påbörjat arbete med ny översiktsplan. Kom-
munen är glest befolkad med mycket yta. Tar man 
hänsyn till alla motstående riksintressen, inser man 
att det är en väldigt liten yta kvar där kommunen har 
en egen beslutande rätt, gällande markanvändning.”

“Bra att enkäten ger oss en funderare avseende hur vi 
ser på tillgängligt underlagsmaterial och hur vi an-
vänder det som finns. [...] Avgränsningen anses ofta 
grov, mer information och riktlinjer kan vara önsk-
värt, att fler riksintressen kan överlappa varandra 
är mer ett faktum än ett problem, men viktigt att få 
utrymme inom kommunal planering, såväl i ÖP som 
övriga planärenden för en samlad bedömning och 
inte suboptimera varje intresse. Kan också  vara bra 
att mer diskutera hänsyn och konsekvenser av olika 
planeringstilltak inom de olika riksområdena. I ÖP 
kan vara svårt att bedöma påtaglig skada, avgörs först 
i senare prövningar eller  planering. Natur: syn och 
avgränsning ok för vissa områden, men behöver ak-
tualisering och översyn i andra. Kulturmiljö: syn och 
avgränsning ok för vissa områden, men behöver ak-
tualisering och översyn i andra. Friluftsliv: avgräns-

ning ok, dock bör mer detaljerad planeringsunderlag 
både innanför och utanför område för riksintresse tas 
fram av Länsstyrelsen. Kommunikation : Kommunen 
delar statens/LS avgränsning, vägkorridor framtagit i 
samarbete med berörda kommuner.”

“För vår del finns olika bekymmer med att avgräns-
ningarna av riksintressena ibland är för “snåla”, jäm-
fört med vad vi faktiskt tillämpar tillsammans med 
Lst (friluftsliv). I vissa fall är riksintressena inte upp-
daterade jämfört med den planering staten faktiskt 
upprätthåller och kräver/behöver hänsynstagande till 
i kommunens översiktliga planering (kommunikatio-
ner).”

“Kommunen arbetar ständigt med fördjupningar 
av översiktsplanen (tematiska och geografiska), 
varför svaret på fråga 3 kan kännas lite “trubbigt”. 
Som planerar känner jag att LST inte fullt ut hjälper 
kommunen med rådgivning och stöd i fråga om RI:s 
hantering vilket skapar en mkt tydlig känsla av “vi 
och dem”...”

“Det går inte att föra resonemang om intressen med 
statliga företrädare. De vill inte acceptera ett synsätt 
med riksanspråk som klargöras i samråd om ÖP. De 
bara kräver att deras intressen ska med. [Vår] kom-
mun vill inte ha med ett förslag till alternativ farled. 
Men får åthutningar om vi inte redovisar statens syn. 
När riksintresseidéen tog form i slutet på 70-talet var 
dialog ett ledord. Nu är det top-down som gäller.”

“Länsstyrelsen presenterar inte så mycket underlag 
när det gäller riksintressena, utan avgränsning och 
motivering/beskrivning kommer som beslut från 
respektive statlig huvudman, Sametinget för Rennä-
ringen, Riksantikvarieämbetet för kulturminnesvår-
den, Naturvårdsverket för friluftsliv och naturvård, 
Trafikverket för kommunikationer, Energimyndig-
heten för vindkraft. SGI (tror jag) för mineraler och 
försvaret för totalförsvaret. Den av lagstiftarna tänkta 
gången fungerar inte alls. Den innebär att den statliga 
myndigheten presenterar ett anspråk och att detta 
förmedlas av Länsstyrelsen till kommunen, som 
sedan i en översiktsplan redovisar hur intresset  till-
godoses och detta sedan när den skickas på samråd 
och utställning kommenteras och om redovisningen i 
översiktsplanen godkänns och planen sedan antas så 
är det den utformningen av riksintresset som gäller. 
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Istället är riksintresset ett dekret som kommunen 
sedan ska rätten och packen sig efter, eller vad det 
nu var som Gustav Vasa sade. I stort sett hela [vår] 
kommun omfattas av något riksintresse. [...] Vissa 
riksintressen med sin geografiska utbredning är gan-
ska självklara, medan andra är milt sagt tveksamma. 
Vissa är extremt vidsträckta och allmänt motiverade, 
vilket gör de svåra att tillämpa, medan andra är mer 
precisa. Ibland förekommer direkta orimligheter och 
dumheter, men det är undantag. “

“Underlag för riksintressen för kommunikation kom-
mer inte från Länsstyrelsen utan från trafikverket.”

“En del avgränsningar hämtar vi direkt från beslu-
tande myndighet.”

“Kommunen har ställt ut en ny översiktsplan och 
situationen har förändrats när det gäller planerings-
underlag. Idag finns GIS-skikt som planeringsunder-
lag inom samtliga områden och bra beskrivningar. 
Energi- och klimatfrågor, avfallsfrågor och energi-
distribution har en helt annan aktualitet idag än när 
den gamla planen antogs.”

“Riksintresse för kommunikationer är uppdelad på 
vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart och kan därmed 
se väldigt olika ut i omfattning, detaljeringsgrad och 
motivering.”

“Det enda som var lite svårt att besvara avsåg riksin-
tresset kommunikation. Här finns viss begreppsför-
virring där olika begrepp som riksintresse, nationellt 
stamvägnät, riksväg, nationell väg m fl kan vara svåra 
att särskilja. Här har begreppet riksintresse haft be-
tydligt mindre betydelse än när det gäller övriga (tre) 
riksintressen. Andra faktorer och beslut är avgörande 
vad gäller vägnätet.”

“Riksintresse för totalförsvaret kan vara svårt att 
förhålla sig till då det i vissa fall som av säkerhetsskäl 
ej har redovisas öppet i översiktsplanen.”

“Riksintresset för totalförsvaret har varit otillräckligt 
motiverat och geografiskt redovisat. Försvarsmakten 
och Länsstyrelsen arbetar just nu för att precisera 
detta inför att kommunen ska ställa ut förslag till ny 
ÖP till våren. Kunskapen om de hemliga områdena 
är dålig inom Försvarsmakten, Länsstyrelsen och 

kommunen. Det är ett problem att det är högkvarte-
ret som hanterar riksintressen, medan det är FMTM 
som har kännedom om försvarsanläggningarna och 
de hemliga anläggingarna. Därmed är det stor chans 
att kommunerna inte får kännedom om de planerar 
för sådan verksamhet som påtagligt kan påverka 
försvarsanläggningarna. Isf fångas detta upp först 
då Fortifikationsverket yttrar som granne vid ett 
lov- eller anmälningsärende. Även om kommunen 
har angett samma avgränsning av riksintressen enligt 
3 kap MB, så har kommunen i ÖP-texten angett att 
man har delad uppfattning i vissa fall. Det gäller t.ex. 
yrkesfiske och vindkraft.”

“För vissa av riksintressena , t ex totalförsvaret har 
jag inte hittat några beskrivningar. I den nya Öp 
försöker vi få till stånd en ändring av riksintressenas 
omfattning i de fall vi inte anser att de fyller någon 
funktion.”

“Vad gäller riksintresse för energiproduktion vet vi 
från kommunens sida inte vilket underlagsmaterial 
som åsyftas. Riksintressent för totalförsvaret är ofull-
ständigt, vi har direktkontakt med försvaret i frågor 
som gäller detta.”

“Vi gavs möjlighet att lämna skriftliga kommentarer 
till LST [...] i samband med en revidering av riks-
intressena för kulturmiljövård. Vi lämnade då, från 
kommunen sida, in en önskan om revidering av 
riksintressena. Efter att själva gjort en kultruhistorisk 
utredning ansåg vi oss ha ett bättre underlagsmate-
rial för utbredning och åtgärder. Revideringen är på 
gång nu och vi vet inte än hur LST ställer sig till våra 
kommentarer. Vid framtagandet av riksintresset för 
vindbruk fick kommunen vara delaktiga i processen, 
även om våra synpunkter inte helt tillgodoseddes. 
Dock anser vi att formuleringen och grunden för 
riksintresse vindbruk skiljde sig en del från resteran-
de riksintressen och inte hade samma skrivning om 
skydd och hänsyn, vilket vi gärna hade sett.”

“Frågorna om RI för energiproduktion i ÖP förtjänar 
en egen enkät eftersom de innefattar vindbruk vilket 
många kommuner, däribland vi, håller på med en 
fÖP om. Hettan i den frågan kan inte samsas med 
resten av arbetet, t ex har vi politisk enighet om att 
försöka minska de ytorna med 1/3.”
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“[Vår] kommun ser inte några större svårigheter att 
integrera riksintressena med annan samhällsplane-
ring bortsett från riksintressen för vindkraft som 
enligt kommunens uppfattning bygger på bristfälligt 
underlag och fastställts utan något som helst samråd. 
Generellt efterfrågas ett förbättrat samråd när nya 
riksintressen eller natura 2000-områden sak läggas 
fast.”

“Ang energiproduktion (vindkraft): Riksintresset är 
så grovt att det inte går att ta hänsyn till det i över-
siktsplanearbetet. Ang friluftsliv: Vi har i ÖP föresla-
git ytterligare två områden som vi tycker borde vara 
av riksintresse. Ang naturvård: Områdena är grovt 
utpekade. Vi har gjort egna inventeringar i ett av om-
rådena och pekar ut tätortsnära områden som borde 
undantas från riksintresset i och med att vi tillvaratar 
riksintresset genom reservatsbildning på värdefulla 
plasterna.”

“En brist i länsstyrelsens underlagsmaterial beträf-
fande kulturmiljövård är att man inte skiljer på vilka 
områden som är av riksintresse och vilka områden 
som har kulturmiljövärden utan att vara av riksin-
tresse. Man avgränsar stora områden som innehåller 
kulturmiljövärden av varierande status och stora mel-
lanliggande områden utan kulturhistoriska värden. 
Denna brist återspeglas i avgränsning, motiv och 
förklaring till vad som är påtaglig skada. Underlaget 
innehåller också rena sakfel. Också för naturvår-
den och friluftslivet är områdena alltför stora. Man 
blandar ihop önskvärda utvecklingsåtgärder med vad 
som är påtaglig skada vilket gör att riksintresseun-
derlaget blir otydligt. Detta gör att även om det finns 
avgränsningar och skrivningar beträffande motiv och 
förklaringar om påtaglig skada för natur-, friluftslivs- 
och kulturmiljövärden blir de inte tillräckligt vägle-
dande för hänsynstagande till riksintressena. Större 
respekt för riksintresset efterfrågas, dvs att bara det 
som verkligen är av riksintresse hävdas som riks-
intresse. Kommunen gör egna ställningstaganden i 
ÖP-arbetet, vilka ibland skiljer sig från Länsstyrelsens 
syn på riksintressen.”

“Avseende kulturmiljövård så finns flera riksintresse-
områden där några är väl avgränsade och motiverade 
med ett innehåller ointressanta ytor medan andra 
som borde kunna varit med inte är det.”

“Vi har ett stort riksintresse för kultur, [...]. Det är 
inte avgränsat på grund av att man inte verkar ha råd 
att riktigt undersöka området. Det skulle underlätta 
för oss om man kunde gå in och undersöka och spe-
cifisera mer kring just detta intresse.”

“Den svåraste biten i hanteringen av riksintressen 
har varit stora områden utpekade för kulturminnes-
vården. Det kan vara värt att poängtera att avgräns-
ningarna kan ha bedömts olika i olika län. vilket har 
drabbat oss i gränstrakter. [...] [Vår] kommun har nio 
grannkommuner och gränsar till tre län.”

“Kommunen har vid något tillfälle (början av 2000-
talet) försökt ändra utbredning av ett område för 
kulturmiljövården, vilket dom inte kunde göra utan 
att se över samtliga områden. Någon översyn är tro-
ligtvis ej gjord då uppgift om det inte inkommit till 
kommunen.”

“I samband med framtagandet av översiktsplanen 
2006 klargjordes en del gränsdragningar och viss mo-
tivering genom dialog med länsstyrelsen [...]. Innan 
kommunen väckte frågan fanns dock inte tydligt un-
derlag. Rent generellt är det många riksintressen som 
har otydlig motivering och det kan bli en stor fråga 
som sätts på sin spets först vid detaljplaneläggning. 
Det vore såklart bra att ha en tydligare bild innan det 
är så nära ett genomförande. Därför skulle det vara 
önskvärt med ett motsvarande krav på aktualisering 
av riksintressena för ansvariga statliga myndigheter, 
som idag åligger kommunerna när det gäller aktua-
lisering av översiktsplanen. Alltså att ansvarig statlig 
myndighet med viss periodicitet måste gå igenom 
och uppdatera sitt riksintresseanspråk. Utöver det 
finns det oerhört mycket att göra när det gäller mo-
tivering av riksintresset, samt framför allt underlag 
till hur man kan arbeta med riksintresset utan att 
påtagligt förstöra eller försvaga riksintresset. Det är 
sannolikt så att de nya skrivningarna i kommande 
PBL, om att Lst självmant skall ge en redogörelse till 
kommunerna varje mandatperiod, inte kommer att 
hjälpa upp arbetet med riksintressen såvida inte Lst 
får ett bättre genomarbetat underlag från de statliga 
myndigheterna.”
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“I övrigt vill vi påpeka att svarstiden på en vecka 
egentligen är alldeles för kort om man vill ha in 
heltäckande svar från så många kommuner som 
möjligt.”

“Det hade varit bra med en motivering varför just 
dessa riksintressen valts.”

“Det är svårt att svara på frågor som är exakt for-
mulerade, utan att det finns en “reservutgång”. När 
det gäller riksintressen av en mängd olika slag, även 
inom själva sektorsområdet som t.ex. kommunikatio-
ner vilka i sin tur kan ha tagits fram av olika sek-
torsmyndigheter, är det svårt när inga entydiga svar 
finns att ge. Det bör alltid finnas en reservutgång i 
enkät för att inte få framtvingade svar. Att inte kryssa 
är ju också ett svar, och finns det inget som passar 
blir det fel i analysen av svaren. Riksintressena är ju 
framtagna under en lång tid och länsstyrelsen är inte 
alltid konsekvent i hanterandet av dessa. Det vore bra 
om länsstyrelsen tog ett större ansvar att samordna 
underlagen av riksintressen. Om inte annat för att 
det då skulle bli tydligare att se skillnaden i resone-
manget kring dessa. I vissa fall finns de ju på länssty-
relsens hemsida, men i många fall måste man leta hos 
sektorsmyndigheterna. Slutligen är det inte så lyckat 
att ha en bakgrundsbild i frågeformuläret som stör 
läsbarheten.”

“Det var en ganska svår enkät med många negationer. 
Ja, vi tycker att riksintressen är av betydelse i ÖP-
arbetet. Ja, vi hoppas på att vi kan påverka riksintres-
senas avgränsning i ÖP-arbetet.”

“Saknas ett svarsalternativ i enkäten. Exempelvis an-
gående riksintresset för yrkesfisket och rennäringen 
saknas denna kompetens just nu på [vår] kommun 
och vi kan ej bedöma Länsstyrelsens underlagsma-
terial. För övrigt är vår åsikt även att det kan vara 
“farligt” att endast ge förtryckta svarsalternativ. San-
nolikheten att just dessa svarsalternativ passar in på 
det svar man vill lämna är liten. Då ökar risken att 
felaktiga svar ges och enkäten förlorar sin relevans. 
Kanske kan man använda sig av någon slags skala där 
man får ange hur väl avgränsningen är gjord, hur väl 
motiverat riksintresset är i Lst underlagsmaterial osv. 
Då slipper man ha ett flertal snarlika påståenden som 
förvirrar en del. För övrigt ett viktigt och intressant 
ämne!”

“Otydliga instruktioner och otydliga frågor. Oklart 
vad som menas med länsstyrelsens underlagsmate-
rial - kan tolkas som något man får i förväg, vilket 
inte varit fallet här. Jag som var projektledare för 
vår ÖP var tvungen att kolla med planeringschef 
och samhällsplanerare och de förstår inte heller vad 
som avses med länsstyrelsens underlag. Jag vet vilka 
riksintressen vi har och de är tydligt markerade i ÖP, 
men jag är fortfarande inte säker på om jag svarat rätt 
på frågorna...”

“Det har varit svårt och ta sanningsenlig ställning 
till huruvida kommunen haft möjlighet att påverka 
riksintressens omfattning eller ej. Detta eftersom en 
del av dessa beslut fattades för minst 30 år sedan och 
som tjänsteman som jobbat i kommunen i 3 år har 
man varken varit med om översiktsplanearbetet eller 
när remissförfarande över ett visst riksintresseom-
råde pågick. Jag har kunnat ta ställning och besvara 
enkäten genom att kolla på de gamla beslut som 
skickades ut dels från länsstyrelsen, Vägverket och 
dels Fiskeriverket för att undersöka om kommunen 
haft förslaget på remiss till sig innan beslut fattats. 
De senaste riksintressena för vattenförsörjning och 
yrkesfiske fattades efter 2005 och där har kommunen 
haft möjlighet att påverka men i de tidigare så har 
inte kommunerna enligt besluten ingått i en remiss-
grupp.”

“Eftersom vi arbetar med en ny översiktsplan och 
det är ett tag sedan den förra togs fram så innefattar 
svaren det akuella underlagsmaterialet från länssty-
relsen. Svaret på fråga fyra gäller dock den gällande 
planen.”




